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Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar a influência que o presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e o relator-geral do projeto de lei orçamentária anual, no 
período de 2007 a 2011, exerceram nos acréscimos do montante de emendas de bancada estadual. 
Essa análise baseia-se na contribuição Neo-institucionalista, em especial do institucionalismo 
histórico, o da escolha racional e o sociológico, que auxiliam na compreensão de como as 
instituições impactam o comportamento dos atores políticos, no tocante à deliberação de projetos 
de lei orçamentária. Averigua-se a evolução das instituições normativas orçamentárias, que foram 
alteradas ao longo do processo histórico, as quais expressam diferentes contribuições dos 
membros do poder Legislativo no surgimento das emendas coletivas. Sintetizam-se as 
modificações normativas específicas sobre o processo orçamentário anual, bem como as 
atribuições do presidente e do relator-geral. Os dados orçamentários referem-se às 
disponibilidades reservadas, ao volume de emendas aprovadas de bancada estadual, os quais 
foram utilizados para montagem de gráficos para identificar o comportamento dos atores no 
período estudado. E, o exame das influências revela que os presidentes não impactaram de forma 
significativa o volume de emendas de suas respectivas bancadas estaduais, mas foi possível 
constatar que os relatores-gerais influenciaram na elevação do volume de emendas aprovadas 
para suas correspondentes bancadas estaduais, mesmo após a vigência da Resolução nº 1, de 
2006-CN, que efetivamente tem se demonstrado como uma norma que tem o poder limitador de 
tais influências.  

 

Palavras-Chave: Atores institucionais; Emendas orçamentárias; Emendas de bancada estadual. 
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INTRODUÇÃO 

 
O objetivo deste trabalho é analisar a influência que o presidente da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, e o relator-geral dos projetos de lei 

orçamentária anual – PLOAs, exerceram no processo de aprovação das emendas de suas 

respectivas bancadas estaduais, no período de 2007 a 2010. De forma específica, objetiva-se 

averiguar se ocorreram ganhos expressivos no montante de dotações aprovadas para as bancadas 

estaduais, quando tiveram um de seus representantes políticos no exercício de funções 

destacáveis na CMO.  

A escolha do período mencionado dá-se inicialmente por se tratar de uma influência que 

foi impactada pelas alterações institucionais, pois a criação da Resolução nº 1, de 2006-CN, que 

entrou em vigência em 2007, modificou as competências dos atores políticos que ocuparam 

funções institucionais referentes à deliberação legislativa orçamentária anual. Outras razões 

plausíveis na definição do período estão relacionadas à compreensão da dimensão dos impactos 

que possam ter sido gerados pelas normas institucionais.  

Identifica-se que tais normas, as quais abordam a fixação de despesas e a estimativa de 

receitas, têm potencial de alterar o comportamento dos atores políticos, constituindo em um 

relevante objeto de estudo, mas que ainda não havia sido devidamente sistematizado. Verifica-se 

que há análises que tratam da importância das emendas coletivas, mas que foram realizados com 

dados de até 2001 (Figueiredo; Limongi, 2008), ou em função do enfoque, encontra-se um estudo 

que aborda os níveis de conflitos na determinação do processo orçamentário, classificando tal 

processo em democrático ou autocrático, mas com dados referentes ao período de 1998 a 2002 

(Schneider, 2005, p. 100). 

A carência de análises sobre a influência que os atores institucionais podem ter exercido 

na definição das despesas governamentais, e a recomendação contida no Relatório da CPMI do 

Orçamento, de 1993, de que se priorizassem as emendas coletivas dos PLOAs, são motivos que 

justificam a realização deste trabalho. Observa-se que o exame da participação de alguns 

representantes eleitos, que foram escolhidos para atuarem no processo legislativo orçamentário 

anual, é algo que pode auxiliar no entendimento sobre a capacidade que as instituições possuem 

na alteração do comportamento dos atores políticos, em especial, nas deliberações dos PLOAs.  
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A identificação de que não somente os parlamentares individualmente, mas também os 

atores institucionais que assumem funções de destaque na CMO, ocupam-se das questões 

legislativas sobre o orçamento anual, suscitam o questionamento sobre como os atores 

institucionais influenciaram na aprovação de emendas de bancada estadual, pois as normas 

vigentes propõem uma distribuição de poder entre os atores, carecendo assim de uma averiguação 

sistemática do cumprimento das delimitações institucionais que tendem a reduzir poderes dos 

agentes. 

A hipótese elencada é de que o exercício das funções de presidente da CMO e de relator-

geral do PLOA contribuiu para o alcance dos principais acréscimos no valor das emendas de 

bancada estadual aprovadas, para suas respectivas bancadas eleitorais, nas sessões legislativas de 

2007 a 2010, indicando assim que as normas institucionais, aplicadas ao processo orçamentário 

anual, consolidam a relevante capacidade de decisão aos atores políticos que exercem uma 

função de destaque na CMO. 

A participação de os atores institucionais, que tendem à defesa das emendas coletivas, é 

algo que sinaliza o tipo de emenda a ser adotada e expressa a necessidade de negociação política 

na determinação de os valores a ser aprovados para cada bancada estadual. Esta atuação envolve 

o emprego de negociações políticas, diferentemente do que ocorre com as emendas orçamentárias 

individuais, que possuem valores previamente reservados e não admitem elevações substanciais, 

especialmente com os efeitos da Resolução nº 1, de 2006-CN.  

O montante das emendas individuais está previsto em anexos do relatório preliminar, 

destacando-se que as emendas coletivas são tendencialmente maiores, a partir da resolução 

citada, que inovou os procedimentos de alocação dos recursos entre os tipos de emendas. No 

entanto, a ideia de que “a maioria dos congressistas propõe emendas individuais anualmente, 

tendo como alvo suas bases eleitorais, isto é, no intuito de receber mais votos em eleições 

futuras” (Pires Junior, 2006, p. 87) e (Vieira, 2001, p.52), consiste em uma explicação que se 

justifica por uma motivação do comportamento parlamentar, o que não significa que todo e 

qualquer representante eleito utilizou ou utiliza-se da possibilidade de participar do processo 

legislativo orçamentário anual apenas com o objetivo de ser reeleito. Essa explicação foi 

contestada, especialmente porque as emendas coletivas passaram a ter precedência, bem como 

tende a alcançar um volume maior de recursos do que as emendas individuais (Figueiredo; 

Limongi, 2008, p. 48).  
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Percebe-se que, para tais autores, a atuação dos representantes políticos no processo 

legislativo orçamentário anual não está baseada em ações clientelistas, mas em práticas de âmbito 

institucional, podendo consolidar a observância de normas constitucionais e regimentais que 

sinalizam o comportamento recomendado aos parlamentares. E, os atores políticos que assumem 

funções destacáveis na CMO, tendem a empregar os procedimentos normativos que enfatizam o 

predomínio de emendas coletivas. 

Constatado que as emendas coletivas importam, o primeiro capítulo destina-se a revisar a 

contribuição teórica neo-institucionalista, que pode auxiliar na compreensão das instituições, 

fornecendo conceitos e argumentos que explicam como os arranjos institucionais permitem aos 

parlamentares atuarem na deliberação legislativa orçamentária. Mais especificamente, a análise 

dos impactos promovidos pela atuação dos atores institucionais orçamentários em suas 

respectivas bancadas estaduais é feita mediante a revisão das abordagens, que são denominadas 

institucionalismo histórico, institucionalismo da escolha racional e institucionalismo sociológico, 

que interpretam as instituições em diferentes perspectivas, assim como explicam as modificações 

identificadas nos valores das emendas de bancada estadual. Compreende-se que o aparato 

normativo adotado fomenta o emprego de tal revisão bibliográfica baseada nos neo-

institucionalistas. 

A contribuição do institucionalismo histórico consiste em indicar que as instituições são 

formadas por normas que promovem a delimitação do comportamento dos atores envolvidos, 

podendo influir nos procedimentos utilizados para a alocação das dotações orçamentárias anuais. 

Essa vertente adota a noção de assimetria de poder na verificação das funções dos atores, 

podendo assim explicar as diferenças entre os atores institucionais e os demais atores políticos. 

Isto acontece em um contexto onde haja um ordenamento detalhado que orienta a participação 

dos atores diversos (Hall; Taylor, 2003).  

A participação dos representantes políticos, nesta abordagem, gera um tipo de resposta 

denominado path dependence, que significa a produção de resultados diferentes, ainda que as 

condições sejam as mesmas. Percebe-se que a existência dos critérios previstos na Resolução nº 

1, de 2006-CN, disponibilizando recursos a ser reservados para as emendas coletivas, não 

determina a priori qual será o valor destinado para as emendas de cada bancada estadual, pois 

somente com a negociação política que se define o montante a ser aprovado para cada bancada. 
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O institucionalismo da escolha racional surge ao se questionar sobre a não constatação da 

violação dos acordos coletivos, quando havia mudança de governo, pois dificilmente ocorria um 

rompimento do comportamento parlamentar existente. A defesa da ação coletiva é assegurada 

porque os benefícios do grupo tendem a ser maiores do que os ganhos individuais (VIEIRA, 

2001, p. 90).  Nota-se que os custos de transação podem ser minimizados quando são observados 

os preceitos institucionais. Ressalta-se que tais institucionalistas compartilham suas preferências, 

buscando ordenar as alternativas da agenda e reduzir as incertezas no comportamento dos demais 

atores. 

A colaboração do institucionalismo sociológico compreende a existência de normas 

orientadas não exclusivamente por critério de eficiência, mas em consideração às manifestações 

culturais de diversas dimensões. A inserção de práticas culturais na assimilação dos 

procedimentos auxilia no entendimento de como alguns símbolos podem influenciar no 

funcionamento de certas instituições.  

O segundo capítulo analisa a evolução de as instituições, previstas constitucionalmente, 

que estão relacionadas ao processo de apreciação dos PLOAs, destacando especialmente como os 

parlamentares em distintos momentos históricos contribuíram para o aperfeiçoamento das normas 

aplicáveis aos atores políticos, bem como foram estabelecidas as restrições do comportamento de 

tais atores. Os aperfeiçoamentos normativos identificados esclarecem aspectos da participação 

dos representantes políticos na deliberação orçamentária anual, pois os parlamentares 

contribuíram na maior parte do período para com a análise da proposta, embora em alguns 

períodos ocorreram desequilíbrios nas competências, o que as limitou, tornando quase 

insignificante a participação dos membros do poder Legislativo. 

O terceiro capítulo mostra como os atores institucionais, após a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988 - CF/88, atuam na deliberação orçamentária, principalmente com as 

alterações nas resoluções do Congresso Nacional – CN, que definem a forma de participação dos 

atores políticos e demais critérios correlatos. Constata-se que tais alterações consolidam o 

emprego das emendas coletivas nos PLOAs, as quais passam a ser justificadas como prioritárias 

para equalizar o poder detido pelo relator-geral. Ainda neste capítulo, identificam-se quais são as 

competências do presidente da CMO e do relator-geral do PLOA, exercidas no período de 2007 a 

2010, dado que há uma significativa desigualdade de poder entre os atores institucionais e os 
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demais atores políticos que direta ou indiretamente participam na deliberação dos projetos de lei 

orçamentária anual. 

O quarto capítulo apresenta os dados obtidos mediante as ferramentas disponibilizadas no 

sítio Siga Brasil. Este sítio agrupa dados e informações sobre as disponibilidades reservadas para 

os distintos tipos de emendas, o volume de emendas de bancada estadual que foram aprovadas, os 

relatórios dos PLOAs que foram apresentados na CMO, no período estudado, bem como foram 

elaborados gráficos, que demonstram como as variáveis estudadas têm se comportado. Ressalta-

se que os valores reservados para as emendas coletivas demonstram expressiva sazonalidade, mas 

os valores das emendas de bancada estadual aprovados têm alcançado expresso crescimento. 

Dentre as apresentações gráficas sobre o volume de emendas aprovadas pela bancada estadual, 

foram elencadas as oscilações das bancadas que tiveram um de seus membros escolhido para 

presidir a CMO, que abrange inicialmente o período de 2007 a 2010, e depois, o período de 2003 

a 2006. Esta mesma apresentação foi adotada para os relatores-gerais, nos respectivos períodos 

acima mencionados. 

O quinto capítulo aborda a análise da influência dos atores institucionais elencados, 

considerando os aspectos conceituais dos institucionalistas e os dados obtidos. Infere-se que, 

pelas normas vigentes, os atores selecionados possuem prerrogativas que os tornam em posição 

desigual de poder, embora socialmente aceitável, assim como justificado pelo modelo 

institucional adotado. No tocante aos dados, constata-se que a influência dos presidentes no 

crescimento das dotações de emendas de bancada estadual é pouco significativa, no período de 

2007 a 2010. Evidencia-se também que o nível de influência encontrado no período de 2003 a 

2006 foi semelhante ao anterior. Em relação aos relatores-gerais, verifica-se que houve uma baixa 

influência no período de 2007 a 2010, mas para o período de 2003 a 2006 pode-se identificar que 

os relatores-gerais eram significativamente influentes na aprovação das emendas de suas 

respectivas bancadas estaduais. 

Ressalta-se que a assimetria de poder é presente entre os atores institucionais em relação 

aos demais, e que os resultados encontrados são do tipo path dependence, pois no período 

analisado identifica-se que os ganhos obtidos pelas bancadas estaduais não justificam a hipótese 

formulada. Nota-se que as normas eram as mesmas, mas os resultados gerados não justificam 

ganhos expressivos no período analisado. Destaca-se que pelo contexto e pelas prescrições 

normativas, há prerrogativas diferenciadas para o presidente da CMO e para os relatores-gerais 
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dos PLOAs, que podem ter sido empregadas para outras finalidades, que ultrapassam o escopo 

deste trabalho, dada a complexidade de instituições relacionadas com o orçamento anual.  

A conclusão indica que há resultados significativos porque se verifica que as atribuições 

normativas dos atores institucionais expressam a existência de assimetria de poder em relação aos 

demais atores políticos. Isso se comprovou com a análise dos dados, da  qual se destaca que os 

presidentes da CMO no período de 2007 a 2010 não influenciaram maiores ganhos nas dotações 

orçamentárias para emendas de suas respectivas bancadas estaduais, bem como algo semelhante 

ocorreu entre 2003 a 2006. No entanto, os relatores-gerais dos PLOAs, ainda que  exerceram 

baixo impacto na aprovação das emendas de suas respectivas bancadas estaduais no período de 

2007 a 2010, mas de 2003 a 2006 tiveram expressiva influência. Tais constatações permitem 

inferir que o aparato normativo vigente expressa uma relativa capacidade de conter os poderes 

atribuídos aos relatores-gerais, bem como tem restringido o poder desses atores institucionais na 

elevação do volume de emendas de suas respectivas bancadas estaduais. 
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1. BASES TEÓRICAS DO NEO-INSTITUCIONALISMO 

 
As instituições públicas relacionadas com o orçamento público federal reúnem funções 

específicas para cada esfera de poder, que impactam a maneira como as organizações atendem às 

demandas socialmente elaboradas pelos grupos representados, bem como orientam os atores 

políticos ao participarem das escolhas sobre os destinos de recursos escassos. Essas funções são 

interpretadas por diferentes abordagens teóricas, as quais podem destacar aspectos normativos, 

critérios racionais e hábitos, que auxiliam na compreensão do comportamento desses atores 

políticos. Um dos objetivos do presente trabalho é indagar sobre o modo como tais abordagens 

teóricas analisam o comportamento dos congressistas brasileiros ao deliberarem matérias 

legislativas orçamentárias, no período de 2007 a 2011, no contexto da democracia representativa.  

De forma particular, a revisão teórica a ser apresentada neste capítulo contribui para a 

averiguação do objeto desta análise, que é verificar se os principais atores institucionais do 

processo legislativo orçamentário federal anual influem positivamente nas dotações 

orçamentárias das emendas de suas respectivas bancadas estaduais. 

Observa-se que a transformação e a continuidade das instituições constituem objetos de 

estudo da Ciência Política, especialmente quando tais fenômenos sociais são abordados pelas 

bases teóricas neo-institucionalistas. Essas bases empregam diferentes metodologias, enfatizam 

aspectos variados e tendem a obter distintas interpretações. Isso acontece porque não há uma 

única vertente institucionalista, mas é possível identificar várias bases, que reúnem pesquisadores 

classificáveis em uma das três vertentes, denominadas por institucionalismo histórico, 

institucionalismo da escolha racional e institucionalismo sociológico (Hall; Taylor, 2003, p. 193). 

Inicialmente, cabe ressaltar que há uma separação metodológica identificável e que será 

detalhada na análise dos tópicos deste capítulo, objetivando-se, desta forma, revisar a bibliografia 

referente aos principais elementos e instrumentos constitutivos das vertentes teóricas neo-

institucionalistas, empregados na interpretação dos eventos políticos, que direta ou indiretamente 

podem explicar como as instituições influenciam na distribuição dos recursos orçamentários 

públicos, para alguns grupos sociais, podendo, inclusive, afetar a democracia representativa. 

A lógica de que as instituições são causas das decisões dos atores (Césaris, 2009, p. 20) é 

rompida pela constatação da existência de grupos que estabelecem certas condições com o intuito 

de produzir um tipo de consequência. As abordagens teóricas mencionadas têm por base o 
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contexto de resultados não-intencionais, pois a atuação de um grupo, ou de uma específica 

parcela do todo, que destina recursos públicos em prol de seus interesses, deturpam o papel das 

instituições. Destaca-se que a lógica institucional produz respostas não-intencionais, podendo 

assumir a forma de path dependence, ou de redução de esforços/custos, ou de uma interpretação 

em modelos morais que orientam o comportamento social.  

Em especial, tais abordagens discutem qual a relevância que as instituições exercem na 

definição do comportamento dos indivíduos, e indaga-se sobre como as instituições são 

formadas, e de que modo elas se modificam. 

Tais questionamentos serão tratados pelo institucionalismo histórico, que expressa uma 

tentativa de superação da interpretação estruturo-funcionalista, a qual predominou na análise 

política nas décadas de 1960 e 1970. Em seguida, estuda-se o institucionalismo da escolha 

racional, que busca motivar as decisões dos indivíduos por um possível comportamento em que 

as regras vigentes são fundamentais para reduzir o custo de transações. E, finalmente, o 

institucionalismo sociológico que é uma interpretação de que instituições são devidamente 

abrangentes, não restritas ao contexto organizacional, mas que adota explicações fundamentadas 

em aspectos culturais. 

 

 

1.1 O Institucionalismo Histórico 

 

A premissa de que os conflitos entre grupos rivais justificariam os eventos sociais, ao 

determinar a seleção dos interesses que seriam contemplados, bem como a indicação de quais as 

parcelas da sociedade que seriam atendidas com recursos escassos, constitui uma das razões que 

fomentou o propósito de superação da análise baseada nas motivações estruturais para explicar o 

comportamento dos indivíduos. Isso promoveu o surgimento da abordagem institucionalista 

histórica.  

Além de conflito entre grupos, os institucionalistas históricos constataram também que a 

distribuição do poder ocorria de forma desigual, algo que fragilizava as respostas da teoria 

estruturo- funcionalista. Tal distribuição poderia, numa perspectiva atomista – de lógica 

individual e voltada para angariar os melhores benefícios -, dificultar a obtenção de apoio 
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político, por exemplo, algo que tenderia a produzir maioria instável. No entanto, há uma 

considerável estabilidade no comportamento dos atores políticos. 

Constatam assim que, uma das causas dos conflitos entre grupos sociais refere-se ao modo 

como eram conduzidas a comunidade política pelas suas instituições, destacando a notável 

influência das instituições políticas consolidadas. Eles refutavam a ideia de que aspectos sociais, 

culturais e psicológicos determinavam o funcionamento do sistema, pois tais elementos são 

utilizados na explicação fornecida pelos teóricos estruturalistas. No entanto, aceitavam o 

princípio de que a interação das partes constitui o sistema. Defendem que os arranjos 

institucionais existentes na comunidade são causas da operacionalidade sistêmica. Esses arranjos 

envolvem um conjunto de instituições complexas que são influentes na alteração dos embates 

socialmente apresentados na forma de conflitos de grupos. 

Segundo Gomide (2011, p. 29), “se as instituições e as ideias não determinam o 

comportamento individual, elas fornecem o contexto em que os indivíduos moldam seus 

interesses e definem suas preferências”. Percebe-se que os argumentos dessa vertente 

institucionalista enfatizam a importância que as instituições possuem no convívio social. 

As instituições, segundo Steinmo (2001), March e Olsen (1984) - representantes dos 

institucionalistas históricos -, significam regras sociais, incentivos específicos, ordenamentos 

detalhados, e formas de comportamentos que orientam as organizações. Tais aspectos 

delimitadores das instituições abrangem, particularmente, normas constitucionais que ordenam o 

funcionamento do Estado, códigos legais, demais espécies de regras jurídicas que são produzidas 

pelos poderes constituídos, assim como os decretos e portarias expedidos por órgãos 

governamentais que influem no comportamento dos indivíduos, alcançando até os acordos 

coletivos estabelecidos por categorias profissionais.  

Percebe-se que para os institucionalistas históricos a criação das instituições tem por 

objetivo auxiliar na coordenação das relações estabelecidas entre indivíduos, contudo diferem de 

outras vertentes por não adotar, por exemplo, elementos como custos de transação e dilema da 

ação coletiva, na explicação de fenômenos sociais e políticos. 

Segundo Hall e Taylor (2003, p. 196), os institucionalistas históricos definem de modo 

relativamente abrangente a relação entre instituições e comportamento; destacam haver 

assimetria de poder no funcionamento das instituições, bem como no aprimoramento das 

próprias; aceitam que situações críticas promovem desenvolvimento institucional; e consideram 
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que além de instituições, há outros fatores justificadores do comportamento humano, mas em 

especial, o político. 

De acordo com Césaris (2009) é possível destacar a importância dessa vertente teórica na 

análise da Ciência Política, pois:  

... consideramos o Institucionalismo Histórico a abordagem que aplica mais 
consistentemente um modo de explicação estritamente institucionalista. Isto 
significa que o Institucionalismo Histórico seria o melhor capacitado para 
desenvolver explicações plenamente endógenas de processos de mudança e de 
desenvolvimento institucional. (Césaris, 2009, p. 18) 

Esta forma de explicação consolida-se a partir da contribuição de March e Olsen, 

publicada em 1984, embora não tenham sido os precursores a discutirem os conceitos abordados 

por esses institucionalistas. Indagando sobre o impacto que as instituições exercem nos 

indivíduos, os institucionalistas históricos posicionam-se em duas perspectivas, a primeira 

denominada de calculadora e a segunda, cultural. Essas perspectivas objetivam analisar o 

comportamento dos atores, da ação e ainda a manutenção das instituições. 

Os institucionalistas da perspectiva calculadora identificam os atores como indivíduos que 

objetivam maximizar ganhos, a partir de um comportamento estratégico. Tais atores escolhem 

uma ação dentre um conjunto de possibilidades, considerando que as preferências individuais são 

conhecidas, buscando, desta maneira, alcançar o maior benefício.  

Evidencia-se, pelo contexto, que as instituições atuam como mecanismos delimitadores do 

comportamento individual, especialmente porque sinalizam com relativo acerto qual é o 

comportamento presente e futuro dos demais atores. Essa delimitação procede desde que 

destituída de intencionalidade, pois a lógica da existência de impactos institucionais depende 

necessariamente da ausência de intenções de grupos. 

Os defensores da vertente cultural questionam sobre a validade do comportamento 

estratégico, ressaltando que os indivíduos são motivados pela própria visão de mundo. Isso 

significa que os atores adotam a racionalidade em suas práticas, mas adotam constantemente os 

procedimentos já conhecidos, assim como condutas experimentadas para alcançar propósitos 

pessoais (Hall; Taylor, 2003, p. 197).  

Percebe-se, desta forma, que as decisões dos atores são orientadas mais pelas 

interpretações do contexto do que pelos cálculos de utilidade, sinalizando que os indivíduos 

observam as regras e restrições que têm sido adotadas nas organizações, e a partir desta 

verificação realizam suas escolhas. 
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Enfatiza-se que os institucionalistas históricos da vertente cultural reconhecem a 

importância das instituições por disponibilizarem um conjunto de regras morais e de 

conhecimento que auxiliam no entendimento dos eventos sociais e na interação com os próprios. 

Constata-se que nesta vertente não há a noção de expectativa da ação dos outros indivíduos, 

embora os modelos morais tenham sido empregados como filtros das interpretações. 

A atratividade exercida pelas instituições, na vertente calculadora, está relacionada com a 

possibilidade de obter melhores ganhos mediante adesão, mecanismo capaz de contribuir na 

resolução do dilema da ação coletiva; todavia, os institucionalistas da linhagem cultural 

defendem que há diversos regramentos que socialmente não são destinados às escolhas 

individuais, os quais podem contribuir inclusive na definição do modo como um indivíduo 

redesenha novas atribuições institucionais ou aprimora as existentes. 

Cabe ressaltar que as instituições podem adotar práticas repetitivas, em específico 

contexto, consolidando de tal maneira a tornar-se uma visão de mundo, que uma vez divulgadas 

pelas organizações estatais ou não, tendem a ser assimiladas pelos indivíduos, apresentando-se 

como as preferências dos atores. 

No tocante à assimetria de poder, os institucionalistas históricos observam que aos grupos 

sociais realizam uma distribuição desigual do poder, pois a prerrogativa de decisão não se 

justifica pela liberdade individual, mas preferencialmente pelos arranjos estabelecidos 

institucionalmente. 

A análise de Santos (2012) destaca a relevância do poder e suas variações, afinal: 

O institucionalismo histórico atribui importância fundamental ao poder e sua 
assimetria, acredita-se que os estudos institucionais pautam as relações de poder 
de maneira direta, mas está na repartição de tal poder a preocupação de seus 
teóricos, mais precisamente na maneira desproporcional em que é entregue aos 
grupos sociais. Desta maneira, são desencadeados cenários onde são conferidos 
privilégios a determinados grupos de interesse em processos de decisão (Santos, 
2012, p. 4). 

Tais arranjos serão objetos de significativas análises sobre o desenvolvimento histórico 

das instituições. Estas atuam baseadas no processo path dependent, que expressa a possibilidade 

de não repetição das experiências, ainda que sejam empregadas as mesmas condições materiais.  

Essa dificuldade de obtenção de idêntico resultado é em parte justificável pelo interdeterminismo 

estrutural, que tem demonstrado que as condições socioeconômicas não conseguem explicar 

satisfatoriamente os fenômenos políticos.  
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Um exemplo de resposta do tipo path dependence pode ser encontrado no processo de 

votação ocorrido durante a realização de duas reuniões sucessivas de uma Comissão permanente 

da Câmara dos Deputados, quando apreciam matérias relacionadas ao mesmo tema. Observa-se 

que o posicionamento adotado pelos membros do colegiado temático, que são orientados também 

pelas normas regimentais, dificilmente converge para o mesmo resultado, ainda que 

participassem os mesmos parlamentares.  

A noção de path dependent é considerada um fenômeno raro para alguns estudiosos, 

embora para outros seja generalizado. Os primeiros adotam a ideia de um ‘equilíbrio pontuado’, 

em que justificam as mudanças institucionais podem acontecer por um período e depois a 

continuidade é reestabelecida. Já os adeptos do processo path dependent, como algo permanente, 

ressaltam que as mudanças são orientadas pelas restrições históricas, considerando o passado 

como meio limitante do processo de escolhas (Gomide, 2011, p. 31).  

Os mecanismos de reprodução institucional, além de não-intencional, são necessariamente 

diferentes em cada contexto temporal, ainda que os meios empregados sejam assemelhados. A 

dinâmica dessa reprodução pode ser orientada por rendimentos crescentes ou por externalidades 

negativas. O primeiro critério enfatiza que há um processo de retroalimentação positiva das 

orientações institucionais; o segundo critério denota que há um retorno recorrente, indicando uma 

forma específica de conduta, bem como evitando opções de escolhas pelo mecanismo de coerção 

(Césaris, 2009, p. 94 e 121).   

Compreende-se que as instituições não estão desconectadas do passado especialmente 

porque os mecanismos de reprodução institucional, ou seja, pela explicação utilitária, funcional, 

de poder, e de legitimidade. A primeira enfatiza a relação custo-benefício, a segunda aborda que 

a instituição cumpre uma função que abrange todo sistema; a terceira destaca que a instituição 

eleva o poder de atores, sendo tal condição respaldada por um grupo da elite que conseguiu 

acesso via alternância nos cargos institucionais; e a quarta explicação denota que a instituição 

tem qualidades morais que a fazem aceitável pelos atores (Mahoney, 2000, p.517).  

Os institucionalistas históricos verificaram também que a evolução histórica não é a causa 

das transformações institucionais identificadas, pois os defensores da ideia de equilíbrio pontuado 

afirmam que há períodos de continuidade em que as forças sociais mantêm a distribuição de 

poder, e momentos de ruptura institucional, quando se estabelecem novas regras. Outra versão de 

institucionalistas históricos vai afirmar que há situações críticas, quando os mecanismos 
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institucionais permitem que sejam inseridas ou reelaboradas as normas de funcionamento 

institucional.  

Nas ocasiões, percebe-se uma maior probabilidade de que a influência das normas 

institucionais vigentes seja questionada, sem que os critérios de coerção sejam ativados. E, os 

resultados tendem a expressar uma maior relação com os interesses dos atores que estão no 

poder, determinando uma ação política com maior grau de intencionalidade de grupos (Gomide, 

2011, p. 29).  

As situações críticas, que são responsáveis por difundir novas ideias e fomentar práticas 

inovadoras, estabelecendo assim um novo momento de continuidade, são sinalizadoras da 

modificação dos critérios de repartição dos recursos. No entanto, tende a predominar a 

continuidade na reprodução institucional porque as transformações envolvem custos em múltiplas 

dimensões, uma vez que custo é um aspecto da análise feita no próximo tópico. 

O institucionalismo histórico, portanto, é uma vertente teórica que considera as 

instituições como arranjos relevantes na interpretação do comportamento dos atores, adotando a 

explicação histórica como uma condição delimitadora da ação humana, que tende a produzir 

respostas do tipo path dependence, ou seja, que não tende a ocorrer os mesmos resultados. Além 

dos arranjos consolidados, os institucionalistas históricos reconhecem que há outros fatores 

explicativos da política, pois as ideias e valores sociais também influenciam na delimitação dos 

contextos.  

Passa-se a corrente do institucionalismo da escolha racional, a qual reúne autores que 

apresentam uma diferente forma de entender a influência exercida pelas instituições no 

comportamento dos indivíduos, bem como nos grupos sociais existentes. 

 

 

1.2 O Institucionalismo da Escolha Racional 

 

A ideia de racionalidade humana propõe indivíduos que realizam escolhas distintas 

porque são detentores de preferências variáveis e atomizadas, dificultando alcançar um equilíbrio 

entre as pretensões dos atores. Isso suscitaria uma possível instabilidade permanente nos espaços 

de deliberação colegiada, mas os institucionalistas da escolha racional constataram que há uma 

expressiva estabilidade nos ambientes organizacionais que dependem de decisões coletivas.  
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Os institucionalistas da escolha racional surgiram em resposta ao instigante contexto de 

uma lógica de instabilidade presumida, pois a realidade tem demonstrado o paradoxo do 

funcionamento das instituições dos poderes com estabilidade, enfatizando o poder legislativo 

norte-americano.  

Tais pesquisadores foram instigados a explicar por que não se constatava um permanente 

rompimento das preferências políticas, que são adotadas pelas maiorias de cada período, toda vez 

que se muda de composição, levando-os a buscarem argumentos a partir da esfera institucional. A 

tentativa inicial de resposta, para a estabilidade constatada, seria a maneira como as regras de 

uma organização orientam as escolhas, bem como podem disponibilizar informações que serão 

utilizadas pelos seus integrantes. 

Além desse modo de ordenar procedimentos, verificaram que as Comissões do Congresso 

Norte-americano influem na estabilidade identificada pela organização das possibilidades de 

decisões, baseando-se nas informações disponibilizadas para os membros dos colegiados, estando 

a serviço ou defendendo os interesses dos parlamentares (Hall; Taylor, 2003, p. 202). As regras 

podem ser de conteúdo diverso, inclusive contendo disposições que socialmente tragam maiores 

benefícios para um grupo em relação aos demais grupos, mesmo assim aceitável na coletividade.  

Perceberam que havia acordos realizados entre membros do Congresso norte-americano. 

E, neste contexto, as instituições significam um conjunto de meios adotado na redução de custos 

dos procedimentos empregados nas negociações.  Esses custos de transação minimizados 

auxiliam na resolução dos problemas de ação coletiva que afeta os representantes eleitos para as 

funções do Congresso.  Observa-se que Vieira (2001) contribui para o entendimento do motivo 

que faz um indivíduo e, mais especificamente um ator político, adotar um comportamento de 

ação coletiva. 

O custo transacional de um cidadão isoladamente acompanha as políticas 
implementadas é tão alto que, no limite, seria equivalente ao infinito. Para tanto, 
diversos grupos sociais são formados para defender seus interesses particulares 
(Vieira, 2001, p. 90). 
 

De acordo com Césaris, ao tratar de significativa parte dos estudos realizados pelos 

institucionalistas da Escolha Racional, é constatável que: “... os atores construam instituições 

para a obtenção dos resultados que desejam, mas raramente se perguntam sobre os efeitos das 

instituições nas preferências dos atores ou consideram os mecanismos de retroalimentação entre 

interesses e instituições” (2009, p. 21). 
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Os conceitos adotados pelos institucionalistas da escolha racional foram provenientes de 

outras ciências, principalmente sobre o direito de propriedade, das rendas e dos custos de 

transação, que justificam o desenvolvimento das instituições. No entanto, esse desenvolvimento 

institucional é dependente de aspectos organizacionais que tendem a reduzir custos de transação, 

sem que isso promova alteração na instituição formalmente constituída. 

Outro argumento utilizado por esses institucionalistas é de que o funcionamento das 

instituições assemelha-se a ocorrência do comportamento de atores-principais controlando as 

atividades feitas pelos atores-agentes. Esse mecanismo de controle não se restringe a ação 

humana, mas em especial a existência de órgãos ou organizações criados para o exercício da 

verificação das atividades realizadas por quem tem a competência de assim executar e apresentar 

resultados. 

 As pesquisas adotadas pelos institucionalistas da escolha racional objetivam entender 

como normas internas de uma organização afetam o comportamento dos membros da própria, 

expressando assim uma funcionalidade calculável para justificar sua permanência. A partir do 

momento que as instituições deixam de ser funcionais, então, ocorrem mudanças. 

A agenda de temas propostos para estudo tem sido relativamente abrangente, incluindo de 

fenômenos políticos como o comportamento das coalizões nos países, o caráter do 

desenvolvimento histórico das instituições, passando por questões como conflitos étnicos, e ainda 

análise da democracia baseando-se na teoria dos jogos. Essa amplitude temática fomenta variados 

debates e interpretações, no entanto há quatro características que os unem. 

A primeira característica dos institucionalistas da escolha racional expressa que os atores 

comportam-se de modo a compartilhar suas preferências, buscando maximizar a satisfação 

mediante uma estratégia indutora dos ganhos de utilidade. A segunda, ressalta uma interpretação 

sobre a vida política, compreendendo questões como dilemas de ação coletiva, nos quais os 

comportamentos individuais orientam-se para o máximo de satisfação, ainda que isso não traga 

os melhores resultados coletivos.  

A terceira característica destaca o enfoque na interação estratégica no contexto político, 

interpretando que o comportamento de um ator é orientado pelo cálculo estratégico, e não pelas 

forças históricas das instituições. Esse cálculo é baseado nas expectativas de um ator em relação 

ao comportamento esperado dos demais atores. Entende-se que as instituições organizam as 

interações de modo a possibilitar e ordenar as alternativas de escolha na agenda, bem como 
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fornece as informações ou meios que possam sinalizar com baixa incerteza o comportamento dos 

outros atores (Hall; Taylor, 2003, p. 205 e 206). A quarta, aborda a metodologia empregada pelos 

estudiosos do institucionalismo da escolha racional que é a dedução, utilizada para interpretar as 

formas estilizadas que descrevem as instituições.  

No tocante à formação das instituições, destaca-se que tal processo acontece porque há 

fatores extra-institucionais e de interação estratégica que determinam as ações dos atores, 

tendendo a permanecer em equilíbrio no momento em que haja funcionalidade comprovada. 

Afinal, os indivíduos criam as instituições para satisfação de seus interesses, mediante um ato 

voluntário de cooperação, tendendo a gerar melhores benefícios a esses atores participantes 

(Gomide, 2011, p. 33). 

Os resultados esperados por esses institucionalistas agrupam-se na minimização de custos 

de transação, especialmente para atividades lucrativas; obtenção de ganhos em função de acordos 

firmados entre membros de órgãos colegiados, preferencialmente nas casas legislativas; e 

vantagens alcançadas por determinados grupos sociais, quando há uma lei que os favoreça. 

Observa-se, portanto, que as instituições exercem uma função em cada esfera de poder 

e/ou dimensão social, podendo assim indagar-se sobre o modo como essa abordagem teórica 

interpreta o comportamento dos congressistas brasileiros ao definirem as parcelas de recursos que 

serão investidas em suas respectivas unidades-federadas. E, a seguir, há uma terceira corrente 

institucionalista, que tem sua origem na sociologia, a partir dos estudos sobre organizações. 

 

 

1.3 O Institucionalismo Sociológico  

 

A tentativa de refutar a interpretação tradicional, que entende a esfera social - resultante 

de uma racionalidade abstrata promotora da burocracia -, segmentada das análises baseadas na 

cultura, deu origem ao institucionalismo sociológico.  

A visão tradicional é composta de estruturas burocráticas na forma de órgãos, tipos 

societários com fins específicos ou grupos de interesses, que estão dispostos a realizar de forma 

eficaz as tarefas ou atividades idealizadas, bem como formalmente previstas para uma das 

respectivas organizações. Tal visão não considera a cultura como um elemento explicativo.  
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No entanto, os institucionalistas sociológicos consideram que os procedimentos 

institucionais empregados nas formas de organizações sociais não são orientados exclusivamente 

pelo critério da eficiência no cumprimento das atribuições da organização, mas isso ocorre 

também porque há manifestações culturais de variadas dimensões que influem nas práticas 

adotadas em cada sociedade. 

Segundo Césaris, “o Institucionalismo Sociológico enfatiza a maneira com que as 

instituições e organizações se difundem, se “isomorfizam” e se traduzem em diferentes contextos 

pela ação de certas convenções sociais e ideias” (2009, p. 65). 

A incorporação dessas práticas culturais não é atribuída pela motivação racionalista 

abstrata, na qual se pretende atingir eficácia de fins e meios, todavia retoma o processo de 

transmissão constatado nas várias experiências de difusão cultural. Assim, os institucionalistas 

sociológicos tendem a analisar o porquê de uma organização escolher determinados 

procedimentos, formas ou símbolos, bem como se esforça para divulgá-los. 

Ressalta-se que além de destacarem ou adotarem aspectos culturais como elemento 

importante da explicação dos fenômenos sócio-políticos, nesta vertente teórica há três 

características que os particularizam, em especial, pela abrangência conceitual de instituições, 

pela redefinição de cultura, e pela maneira de explicar a formação e a alteração de instituições. 

A definição de instituição passa a ter um maior alcance, contendo desde regras e normas 

formalizadas, até os símbolos, as estruturas cognitivas e aspectos morais que orientam o 

comportamento humano. Essa nova conceituação supera a diferença tradicional entre instituição e 

cultura, por entender que há uma conexão das próprias. Essa interpretação desfaz o entendimento 

de outras abordagens de que instituições são formadas por normas e procedimentos constituídos 

por uma organização, assim com a ideia de que cultura é um agregado de valores, atitudes e de 

maneiras comuns de identificar um problema.  

Tratando do conceito de instituições, Santos afirma que: 

... os teóricos dessa escola tendem a definir as instituições de maneira global, 
mais do que seus pares em Ciência Política, incluindo, além das regras ou 
procedimentos, os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos 
morais, que fornecem “padrões de significação” que guiam a ação humana, 
rompendo com a ideia que opõe “instituições” e “cultura”, remetendo à 
complementariedade (2012, p. 6).   

No tocante à redefinição de cultura, adota uma noção assemelhada à ideia de instituição; 

verifica-se, portanto, que os institucionalistas sociológicos tentam aproximar o significado de 
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cultura como um conjunto de hábitos e modelos simbólicos que influem no comportamento 

humano.  

Constata-se ainda uma forma particular na análise da relação entre instituições e a ação 

individual, podendo ser classificadas em duas dimensões: normativa ou cognitiva. A primeira 

dimensão confere às instituições como detentoras de papéis, dos quais resultam as normas 

sociais, cabendo aos indivíduos internalizarem-nas, consolidando assim a influência de uma 

instituição sobre o comportamento individual. Já a dimensão cognitiva significa que as 

instituições impactam o comportamento por disponibilizar meios de interpretar o comportamento 

dos outros atores e o funcionamento das instituições. Essa dimensão consiste em priorizar os 

mecanismos de aprendizagem que são necessários para o convívio social. 

As instituições são compreendidas como orientadoras das ações e de possibilidades em 

um contexto determinado. Trata-se de uma influência que transcende a formulação de estratégias 

para obter ganhos individuais, situando-se na definição das preferências dos atores. Atribui-se 

que os indivíduos possuem imagens e identidade que decorrem dos signos pertencentes às 

instituições, adquiridos em sociedade. 

Os institucionalistas sociológicos defendem a existência de uma característica de 

interatividade, uma relação consistente entre instituição e indivíduos, resultando na consolidação 

de regras sociais, amparando a ideia de que a ação está conectada com a interpretação. Tal 

interatividade estabelece uma troca permanente de saberes, em que simultaneamente os 

indivíduos utilizam-se dos modelos existentes para resolver um problema, mas também elaboram 

novas maneiras de solucioná-lo (Hall; Taylor, 2003, p. 210). 

Verifica-se que esses institucionalistas não desconsideram o uso da racionalidade pelos 

indivíduos, apenas interpretam que tal comportamento resulta do contexto social; pois os 

objetivos de um indivíduo, que buscam expressar suas identidades, estão orientados pelas 

condições sociais existentes.  

O processo de formação e de modificação das instituições é explicado pela legitimidade 

social que oferece aos indivíduos, atraindo a atenção dos próprios. Vê-se ainda que as práticas 

institucionais adotadas são aceitas porque há um reconhecimento coletivo que as legitimam no 

ambiente social. 

Evidencia-se, portanto, que o processo de modificações depende da legitimidade de certas 

práticas, o que sugere questionar como são as conferidas, bem como, busca-se compreender quais 
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são as fontes de autoridade neste horizonte de alterações institucionais. Seriam os poderes 

constituídos que autorizam determinadas ações, ou as orientações são conduzidas por 

comunidades profissionais dotadas de traços culturais específicos. 

Percebe-se ainda que algumas experiências de discussão em grupos sociais podem gerar 

novos modelos interpretativos, especialmente porque usa a criatividade como estímulo da 

dimensão cognitiva, fomentando o surgimento de novos arranjos institucionais. 

Compreende-se, portanto, que as três vertentes do neo-institucionalismo revisadas 

fornecem alguns elementos auxiliares na análise do papel que os atores políticos desempenham, 

quando exercem funções institucionais de destaque no processo de apreciação do orçamento 

público anual. Esses elementos são necessários na explicação do comportamento de 

representantes das unidades federadas, especialmente ao verificar se os atores institucionais 

exercem influências na aprovação das emendas de sua respectiva bancada estadual.  

Após essa revisão teórica, o próximo capítulo destina-se a averiguar aspectos do processo 

de evolução das instituições relacionadas com o orçamento público federal, pois os textos 

constitucionais relatam a formação de arranjos organizacionais que contribuíram para o 

aprimoramento do processo legislativo orçamentário em vigência. Ressalta-se que essa evolução 

institucional apoia a percepção da ocorrência de experiências distintas, que contribuíram 

inclusive na consolidação de normas delimitadoras do comportamento dos representantes 

políticos na deliberação do orçamento público nacional. 

 



28 
 

2.  A EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

A constatação de uma complexidade de instituições vinculadas ao processo legislativo 

orçamentário anual recente é um fenômeno relacionado ao contexto existente, baseado em 

normas vigentes. Tal complexidade tem se alterado no tempo, pois o comportamento dos atores 

políticos possivelmente era moldado pelas condições previstas. Desta forma, o objetivo deste 

capítulo é analisar a evolução das instituições orçamentárias nacionais, a partir das normas 

constitucionais que foram adotadas no Brasil. Escolhem-se os textos constitucionais porque 

expressam as normas principais que norteiam a formação e a operacionalidade das diversas 

instituições, que direta ou indiretamente relacionam-se com o orçamento público dos poderes. 

Ressalta-se que o enfoque desta análise será a evolução das instituições orçamentárias do Poder 

Legislativo, que consolidaram a participação dos representantes na apreciação orçamentária 

anual. 

Destaca-se que as decisões coletivas nacionais envolvendo estimação de receitas e fixação 

de despesas têm se modificado no tempo e no espaço, pois as organizações públicas simples do 

século XIX foram transformadas em instituições de elevado grau de complexidade, a partir de 

meados do século XX, pois as necessidades e as demandas sociais por serviços públicos 

aumentaram. Tais instituições estão estruturadas em arranjos diversos e colaboram na 

consolidação de comportamentos e práticas sociais em aprimoramento.  

O processo evolutivo de normas orçamentárias, ainda que não necessariamente linear 

porque o pensamento predominante na definição de normas constitucionais ora defendia o regime 

democrático representativo, ora rejeitava deliberações colegiadas, tem sido expresso 

sucessivamente por alguns artigos dos textos constitucionais brasileiros. 

A seguir, averigua-se como as constituições do país trataram o orçamento público, 

destacando quais eram as instituições nacionais que deliberam legislativamente sobre o 

orçamento federal anual, bem como a consolidação da atividade legislativa orçamentária de 

competência dos representantes políticos das unidades federadas. 
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2.1 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1824 

 

A vinda da família real marca um novo momento em termos de instalação de instituições 

nacionais. Surgiu um conjunto de organizações necessário para a permanência da Coroa, algo que 

contribuiu para a independência nacional, além de suscitar um regramento básico sobre finanças 

públicas, pois havia a necessidade de custear o Império.  

Neste contexto, a Constituição Política do Império do Brazil – CPIB, outorgada em 25 de 

março de 1824, expressa um ordenamento de superação da fase colonial, evidenciando a 

combinação de quatro poderes, minimamente organizados, que direta ou indiretamente geravam 

despesas ao Império, art. 10 da CPIB/1824. Este aparelhamento institucional dá origem ao 

orçamento público brasileiro, permeado pelos embates e resistências dos Deputados, quando em 

1827 houve a primeira votação do orçamento brasileiro pela Assembleia Geral.  

Lei – DE 14 DE NOVEMBRO DE 1827. 
Orça a receita e fixa a despeza do Thesouro Publico na Côrte e  Provincia 

do Rio de Janeiro. 
Dom Pedro, por Graça de Deus, e unanime acclamação dos povos, 

Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a 
todos os nossos subditos, que a Assembléa Geral decretou, e nós queremos a 
lei seguinte:  

Art. 1.º Fica sómente orçada a receita  
do Thesouro Publico na Côrte, e Provincia 
do Rio de Janeiro, para o anno futuro de 
 1828, a contar do 1.º de Janeiro ao ultimo 
 de Dezembro do mesmo anno, na somma de 
 seis mil oitocentos e oitenta contos de réis......  6.880:000$000 
........................................................................................................... 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, Coleção de Leis do Império do Brazil, 2012, 
p. 99). 
 

Tais embates ocorreram porque a participação dos parlamentares no orçamento nacional 

restringia-se aos debates e aprovação da proposta enviada pelo Governo, além do que os 

parlamentares questionavam a falta de elementos para fiscalizar as contas ministeriais. 

Cumpre destacar que a relevância do texto constitucional de 1824 pode ser compreendida 

pela capacidade de estabelecer distinções entre as competências de cada Poder, de prever 

limitações entre as organizações públicas e privadas, além de garantir direitos e obrigações dos 

cidadãos. Nota-se que além da previsão normativa, enfatiza-se a necessidade de representantes 

ideologicamente de oposição da política governamental, a fim de que suscitem os 

questionamentos sobre a administração pública adotada (Nogueira, 1999, pp. 26-27). 
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A gestão pública imperial era composta de instituições que centralizavam as funções 

político-administrativas, cabendo ao Imperador nomear os presidentes de cada província, além 

disso, a manutenção da família imperial, prevista nos artigos 105 a 115 da Carta Magna, era feita 

a custas da instituição denominada Tesouro Nacional, ao qual caberia pagar os dotes, alimentos, 

dotação, e os ordenados dos mestres, que eram contratados pelo Imperador para o ensino dos 

príncipes. 

O texto constitucional previa a formação de um tribunal responsável pela administração 

dos recursos financeiros, que atuasse de forma integrada com as tesourarias das províncias, 

conforme prescrito no art. 170 da Constituição do Império. Esta atuação correspondia à 

participação do governo monárquico no lado da obtenção de receitas. 

Art. 170. A Receita e despesa da Fazenda Pública será encarregada a um 
Tribunal, debaixo do nome de “Tesouro Nacional”, onde em diversas Estações, 
devidamente estabelecidas por Lei, se regulará a sua administração, arrecadação 
e contabilidade, em recíproca correspondência com as tesourarias e autoridades 
das Províncias do Império (BRASIL, Constituição (1824)).  

No lado da despesa, cabia ao Ministério da Fazenda reunir as propostas enviadas pelos 

demais ministérios, e apresentá-las na Câmara dos Deputados, uma instituição do Poder 

Legislativo. A Assembleia Geral, formada pela Câmara dos Deputados e pela Câmara de 

Senadores ou Senado, detinha a competência de fixar a cada ano as despesas públicas, e 

estabelecer a repartição das contribuições diretas, inc. X do art. 15 da CPIB/1824. Tais 

prerrogativas demonstram que havia atuação das Câmaras do poder Legislativo no processo de 

apreciação do orçamento público anual.  

A Câmara dos Deputados participava no processo orçamentário basicamente na discussão 

sobre os gastos do Governo, pois era sua competência o exame das contas da administração 

pública do ano anterior, inc. I do art. 37 da CPIB/1824. Além disso, convém ressaltar que o 

orçamento público anual expressava um plano de despesas a realizar por cada Ministério, 

conforme mencionado no art. 172 da primeira Carta Magna.  

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros 
ministros os orçamentos relativos às despesas das suas repartições, apresentará 
na Câmara dos Deputados anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço 
geral da receita e despesas do Tesouro Nacional do ano antecedente, e 
igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro e da 
importância de todas as contribuições e rendas públicas (BRASIL, Constituição 
(1824)). 
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A apreciação da proposta orçamentária anual do Império iniciava na Câmara dos 

Deputados, mediante a discussão da matéria, inc. I, art. 37 da CPIB/1824; no entanto, uma 

possível rejeição da proposta significava reunir um grupo de sete deputados, os quais 

comunicavam ao Imperador, mediante súplicas, considerá-la inviável, art. 56 da CPIB/1824. E, se 

houvesse emendas a um projeto de lei por uma das Câmaras, enviaria para o outra, destacando 

que com as emendas seria oportuno pedir ao imperador a sanção do projeto, art. 58 da Lei Maior, 

pois a sanção da proposta competia ao Imperador. E, após a discussão, havendo a concordância 

intergral de uma Casa com o projeto de lei enviado pela outra, a última Câmara a deliberar a 

matéria a transformava num Decreto, remetendo-o ao Imperador, art. 62 da CPIB/1824.  

Ao imperador cabia a sanção dos decretos enviados pelas Câmaras da Assembleia Geral, 

mas se discordasse do projeto aprovado, na forma dos autógrafos apresentados, poderia negar a 

sanção, art. 66 da Carta Magna. No entanto, ocorrendo o consentimento do Imperador com o 

Decreto da Assembleia Geral, uma nova lei era promulgada, expressando assim que o Imperador 

detinha a competência de rejeitar a proposta discutida e aprovada pelos membros do poder 

Legislativo. 

Percebe-se que as instituições do império relacionadas com o orçamento público federal 

significavam arranjos com expressiva assimetria de poder, pois permitia às Câmaras do poder 

Legislativo, que apreciassem a proposta de orçar receitas e fixar as despesas, mas a última 

decisão competia ao Imperador ao sancionar ou não o Decreto encaminhado por uma Câmara da 

Assembleia Geral. 

 

 

2.2 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1891  

 

A mudança na forma de governo exigiu uma reformulação das instituições políticas, que 

deixaram de ser apoiadas pela representação baseada no Imperador para iniciar com o sistema de 

governo presidencialista. Tal reformulação institucional deu origem a Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil – CF/91, 24 de fevereiro de 1891, pois o chefe de Estado e de 

Governo tornou-se um representante escolhido pelos cidadãos conforme o art. 41 da CF/91, a 

Assembleia Geral foi transformada em Congresso Nacional, e as províncias tornaram-se Estados, 

segundo o art. 2º da CF/91. 
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Enfatiza-se que com o surgimento da federalização, a repartição de competências 

destinadas aos Estados e Municípios não foi significativamente alterada, conforme se pode 

observar nos artigos 63 a 68 da CF/91. No entanto, os deputados federais e senadores tiveram a 

prerrogativa de apreciação do orçamento reafirmada, pois ao Congresso Nacional, nos termos do 

art. 34, da CF/91, cabia a deliberação legislativa sobre o orçamento público anual. 

Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional:  
1º Orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da 
receita e despesa de cada exercício financeiro. 
2º Autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos e a fazer outras 
operações de crédito. 
3º Legislar sobre a dívida pública e estabelecer os meios para o seu pagamento. 
4º Regular a arrecadação e a distribuição das rendas federais.  
.......................................................................................................................... 
(BRASIL, Constituição (1891)).  

O início da tramitação da proposta legislativa orçamentária anual, na Velha República, 

elaborada pelo poder Executivo, continuou sendo pela Câmara dos Deputados, art. 29 da CF/91, 

com a permanência do Ministério da Fazenda na competência privativa de consolidar as 

propostas setoriais que eram elaboradas pelos demais ministérios, § 2º do art. 2º da Lei N. 23- de 

30 de outubro de 1891, que reorganiza os serviços da administração federal. Enfatiza-se ainda 

que a apreciação do processo legislativo orçamentário não possuía regramento específico, pois 

cada Casa manifestava-se quando o projeto tramitava em seus órgãos. As matérias orçamentárias 

não estavam previstas na deliberação conjunta, pois o regimento comum do Congresso Nacional 

enumerava somente as prerrogativas como abertura e encerramento das sessões legislativas, 

apuração da eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, e posse dos mesmos 

(Senado Federal, 1905, p. 111). 

Nota-se que o projeto de lei orçamentária anual à época tinha início na Câmara dos 

Deputados, que após discussão e votação, podendo ser emendando ou não, seria remetido ao 

Senado Federal, o qual se emendasse teria que devolver à casa iniciadora, §3º do art. 37, podendo 

ser aprovado se atingisse o sufrágio de 2/3 dos presentes. E, caso fossem rejeitadas as emendas, 

pelo mesmo quorum, o projeto seria enviado sem emendas ao Poder Executivo para sancionar e 

promulgar a lei, caput do art. 37. Observa-se que ao Presidente da República é conferida a 

possibilidade de não sancionar um projeto de lei ao julgá-lo inconstitucional ou contrário aos 

interesses da Nação, permitindo assim que o Poder Executivo não adotasse o que efetivamente 

fosse aprovado nas Casas legislativas.  
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Destaca-se que na apreciação do orçamento, os senadores apenas poderiam apresentar 

emendas destinadas ao aumento ou diminuição de despesas, se assim o fizessem nas respectivas 

rubricas do orçamento, art. 143 do Regimento Interno do Senado Federal de 1903 (Senado 

Federal, 1905, p. 83). Já os deputados federais poderiam emendar tal projeto no prazo de cinco 

sessões seguintes à distribuição dos avulsos, perante a Mesa, § 6º do art. 260 do Regimento 

Interno (Congresso Nacional, 1921, p. 221). 

Houve a criação do primeiro Tribunal de Contas brasileiro, conforme o art. 89 da CF/91, 

com o objetivo analisar as contas prestadas, e verificar o aspecto de legalidade na fase anterior da 

prestação de conta feita ao Congresso. E, uma alteração relativa ao orçamento foi a emenda 

constitucional de 1926, expressando a possibilidade de utilizar a Lei orçamentária em vigor, nos 

casos de não aprovação do projeto de lei orçamentária anual em discussão, em até 15 de janeiro, 

conforme a redação do art. 34.  

Art. 34. .................................................................................................. 

1º Orçar, anualmente, a Receita e fixar, anualmente, a Despesa e tomar as contas 
de ambas, relativas a cada exercício financeiro, prorrogando o orçamento 
anterior, quando até 15 de janeiro não estiver o novo em vigor (BRASIL, 
Constituição (1891)). 

Percebe-se que as modificações constitucionais da segunda Lei Maior expressam uma 

continuidade de alguns procedimentos, contemplando a possibilidade de prorrogação da lei 

orçamentária anual, algo que exigia o cumprimento dos prazos pelos parlamentares na 

deliberação orçamentária. No entanto, a dificuldade de acesso no sistema de representação 

política induziu a revolução de 1930, pois a alternância do chefe do poder Executivo concentrou-

se apenas entre políticos apoiados pelos cafeicultores paulistas, ou os criadores de gado leiteiro, 

nas Minas Gerais, motivando o surgimento de uma nova carta magna. 

 

 

2.3 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1934 

 

O início da década de 1930 culminou com um processo recessivo na economia mundial, 

em especial com a queda da bolsa de valores de New York que ocorreu em 1929. Internamente, 

verificou-se o desgaste do modelo econômico baseado na monocultura, principalmente da 

cafeicultura, que exerciam notável influência na política nacional.  
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A modificação na representação política ocorreu mediante a revolução de 1930, liderada 

por Getúlio Vargas, o qual assume a chefia do poder Executivo, resultando na promulgação da 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil – CF/34, em 16 de julho de 1934. Esta 

constituição reunia um conjunto de direitos sociais, bem como um detalhamento das atribuições 

institucionais ao explicitar quais são as atribuições dos órgãos de cada poder da República. 

Destaca-se que a questão social versus Estado foi sintetizada na urgência da participação estatal a 

serviço dos cidadãos, mesmo diante das limitações financeiras do Estado.  

A questão social adquiriu uma dimensão incomensurável. Já não é suficiente o 
Estado político-administrativo, como não o era o Estado de direito; agora se 
espera um Estado de justiça que sirva ao homem, incluindo a proteção da sua 
liberdade e de mínima intervenção estatal. É o grande paradoxo: um Estado forte 
e eficiente, mas que intervenha pouco (Poletti, 1999, p. 17).    

No campo orçamentário, o poder legislativo manteve suas competências devidamente 

expressas no art. 39 da CF/34, cabendo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal a atribuição 

de votar o projeto de lei enviado pelo poder Executivo. Esta proposta seria inicialmente 

apresentada na Câmara dos Deputados. 

Art. 39. Compete privativamente ao Poder Legislativo, com a sanção do 
Presidente da República:  
1º)........................................................................................................... 
2º) votar anualmente o orçamento da receita e a despesa, e, no início de cada 
legislatura, a lei de fixação das Forças Armadas da União, a qual, nesse período, 
somente poderá ser modificada por iniciativa do Presidente da República;     
.................................................................................................................  
(BRASIL, Constituição (1934)). 
 

Nota-se também que a CF/34 menciona a participação do Ministério da Fazenda na 

função de agrupar as propostas orçamentárias parciais, que eram elaboradas pelos demais 

ministérios, consolidando-as numa peça única. Especificamente, na seção IV, que trata da 

elaboração do orçamento, percebe-se que a abordagem relativa à matéria orçamentária foi 

analítica, podendo identificar no art. 50, desta constituição, os princípios da unidade e da 

exclusividade orçamentária, o poder de iniciativa, o caráter das despesas, as prerrogativas para 

créditos adicionais, além da forma de prorrogação do orçamento, bem como as vedações ao 

Poder Legislativo no intuito de evitar um crescimento descontrolado das despesas públicas. 

Art. 50 - O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita 
todos os tributos, rendas e suprimentos dos fundos e incluindo-se 
discriminadamente na despesa todas as dotações necessárias ao custeio dos 
serviços públicos.  
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 § 1º - O Presidente da República enviará à Câmara dos Deputados, dentro do 
primeiro mês da sessão legislativa ordinária, a proposta de orçamento.  
§ 2º - O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes, uma fixa e outra 
variável, não podendo a primeira ser alterada senão em virtude de lei anterior. A 
parte variável obedecerá a rigorosa especialização.  
§ 3º - A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à receita prevista e à 
despesa fixada para os serviços anteriormente criados. Não se incluem nesta 
proibição:  
a) a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de créditos 
por antecipação de receita;  
b) a aplicação de saldo, ou o modo de cobrir o déficit . 
§ 4º - É vedado ao Poder Legislativo conceder créditos ilimitados.  
§ 5º - Será prorrogado o orçamento vigente se, até 3 de novembro, o vindouro 
não houver sido enviado ao Presidente da República para a sanção (BRASIL, 
Constituição (1934)). 

Os princípios da unidade e da exclusividade elucidam que a administração pública 

requeria uma atividade sistemática e especializada, pois as experiências eram de ações pouco 

criteriosas. Explicita-se, no texto constitucional, que a proposta orçamentária, que define as 

despesas e receitas, compõe-se de uma parte fixa ou vinculada e de outra variável, expressando a 

possibilidade de abertura de créditos suplementares, mas com a devida disciplina nas concessões 

dos próprios, já que competia ao Poder Legislativo. E, caso o orçamento não fosse aprovado até o 

dia 3 de novembro, prorrogava a Lei orçamentária em vigor. 

A deliberação do orçamento público na Câmara dos Deputados era conduzida pelas regras 

previstas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD/35, de 1935, abrangendo os 

artigos 155 a 167, que expressam a existência de um colegiado denominado Comissão de 

Orçamento competente para emitir parecer sobre o projeto de lei orçamentária anual, assim como 

oferecer emendas. Os deputados federais poderiam apresentar emendas no prazo de cinco dias 

uteis após a distribuição dos avulsos, §1º., art. 159 do RICD/35. Destaca-se que esta comissão 

tinha prerrogativa de emitir opinião sobre emendas, no intuito de modificar o projeto e as 

emendas já oferecidas, ou apresentar novas emendas, assim como propor substitutivos ao 

conjunto das emendas que trata de um mesmo assunto (Câmara dos Deputados, 1935, p. 48). 

Deste modo, a importância da Constituição de 1934 é conferida pelo conjunto de 

dispositivos que marcaram tendências de conteúdos constitucionais e da eficiência no campo da 

técnica e no âmbito jurídico, pois dá-se início ao uso de normas programáticas, que não apenas 

duraram três anos, mas orientaram novos textos embasados na democracia representativa no 

contexto político brasileiro (Poletti, 1999, p. 55). 
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2.4 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1937 

 

A simpatia do governo Vargas com a ideologia fascista europeia e suas pretensões de 

permanecer no poder possivelmente contribuíram para o golpe de Estado de 1937, consolidando a 

estratégia política de centralizar meios, medidas e soluções preponderantemente no Poder 

Executivo.  

As pretensões de Vargas foram auxiliadas pelo contexto político-econômico da época, já 

que os propósitos das autoridades eram de submissão das instituições aos seus desígnios, em 

especial, os chefes de governo, que em vários países mantiveram-se no cargo pela via ditatorial.  

O Estado Novo, ao suplantar a representatividade democrática, espelha-se na constituição 

polonesa para elaborar a Constituição dos Estados Unidos do Brasil – CF/37, de 10 de novembro 

de 1937, estabelecendo uma desproporcionalidade entre os poderes, pois o Legislativo não 

poderia contestar as decisões tomadas pelo Executivo, especialmente porque o Presidente da 

República poderia expedir decretos-leis sobre as matérias de competências da União, seja nos 

períodos de recesso parlamentar, seja na dissolução da Câmara dos Deputados, conforme o art. 

13. (Porto, 1999, p. 24).  

Observa-se que essa centralização de prerrogativas, que detinha o chefe do Executivo, é 

algo que pode ser verificado nas próprias limitações de participação dos membros do poder 

Legislativo, pois a mera existência de dotações orçamentárias era condição necessária para que o 

chefe de governo utilizasse de decretos-leis para definir onde e como seriam alocados os recursos 

públicos, conforme se enuncia no art. 14. 

Art. 14 - O Presidente da República, observadas as disposições constitucionais e 
nos limites das respectivas dotações orçamentárias, poderá expedir livremente 
decretos-leis sobre a organização do Governo e da Administração federal, o 
comando supremo e a organização das forças armadas (BRASIL, Constituição 
(1937)). 

No entanto, se fosse enfatizado apenas a relevância do aspecto técnico, é possível inferir 

que a questão orçamentária é necessária até em regimes de exceção, ainda que a peça 

orçamentária não seja apreciada pelos representantes do povo, especialmente nos contextos de 

predomínio do Executivo sobre os demais poderes. 

A elaboração do orçamento na CF/37 era prerrogativa de um Departamento 

Administrativo, que acumulava as funções de realizar os estudos das necessidades de despesas, 
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organizar a proposta orçamentária anual, e ainda fiscalizar a execução das despesas, segundo o 

conteúdo do art. 67. 

Art 67 - Haverá junto à Presidência da República, organizado por decreto do 
Presidente, um Departamento Administrativo com as seguintes atribuições:  
a) o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos 
públicos, com o fim de determinar, do ponto de vista da economia e eficiência, 
as modificações a serem feitas na organização dos serviços públicos, sua 
distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos de 
trabalho, relações de uns com os outros e com o público;  
b) organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da 
República, a proposta orçamentária a ser enviada por este à Câmara dos 
Deputados;  
c) fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na conformidade das 
suas instruções, a execução orçamentária (BRASIL, Constituição (1937)). 
 

No tocante à apreciação orçamentária, a Câmara dos Deputados apenas votaria os valores 

globais, pois não era permitido aos deputados emendarem a proposta. A prerrogativa de emendas 

o projeto de lei orçamentária anual era do Conselho Federal - a outra Câmara do Poder 

Legislativo, composta de dez membros indicados pelo Presidente e mais um membro de cada 

Estado -, que em se apresentando emendas, caberia à Câmara assim deliberar. Os artigos 71 e 72 

da CF/37 expressam quais os procedimentos que deveriam ser observados. 

Art. 71. - A Câmara dos Deputados dispõe do prazo de quarenta e cinco dias 
para votar o orçamento, a partir do dia em que receber a proposta do Governo; o 
Conselho Federal, para o mesmo fim, do prazo de vinte e cinco dias, a contar da 
expiração do concedido à Câmara dos Deputados. O prazo para a Câmara dos 
Deputados pronunciar-se sobre as emendas do Conselho Federal será de quinze 
dias contados a partir da expiração do prazo concedido ao Conselho Federal.  
Art. 72. - O Presidente da República publicará o orçamento:  
a) no texto que lhe for enviado pela Câmara dos Deputados, se ambas, as 
Câmaras guardarem nas suas deliberações os prazos acima afixados;  
b) no texto votado pela Câmara dos Deputados se o Conselho Federal, no prazo 
prescrito, não deliberar sobre o mesmo;  
c) no texto votado pelo Conselho Federal, se a Câmara dos Deputados houver 
excedido os prazos que lhe são fixados para a votação da proposta do Governo 
ou das emendas do Conselho Federal;  
d) no texto da proposta apresentada pelo Governo, se ambas as Câmaras não 
houverem terminado, nos prazos prescritos, a votação do orçamento (BRASIL, 
Constituição (1937)). 

Percebe-se que o texto constitucional de 1937 é relativamente descritivo sobre as 

limitações estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo na questão orçamentária, demonstrando 

ainda o cuidado para com a utilização racional dos recursos públicos quando cria um 

Departamento para gerenciar a área. Verifica-se que a possibilidade de alterar o orçamento anual 
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foi reduzida, expressando um tipo de direcionamento de alocação das dotações, algo que suprime 

a manifestação democrática na escolha das necessidades coletivas que podem ser atendidas. 

 

 

2.5 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1946 

 

A retomada da democracia no Brasil, no contexto do término da Segunda Guerra mundial, 

foi marcada pela elaboração de uma nova constituição, algo que reafirmasse o emprego das 

instituições representativas no atendimento das demandas sociais. Havia alguma resistência em 

utilizar os anteprojetos constitucionais anteriores; por isso, tentou-se elaborar um texto baseado 

no princípio filosófico kantiano, considerando o Estado como um meio para o desenvolvimento 

do homem (Baleeiro; Sobrinho, 1999, p. 18).   

Os constituintes objetivaram evitar os exageros cometidos pelo presidencialismo da Velha 

República e as lacunas que levaram ao regime ditatorial precedente. Enfatizaram as regras 

eleitorais, bem como a liberdade dos partidos políticos; a prática do sufrágio universal e direto; e 

o voto secreto, além de adotar o critério da representação proporcional dos partidos políticos, 

assegurada na forma da lei. Tais elementos, que pertencem à estrutura da democracia moderna, 

encontram-se na Constituição dos Estados Unidos do Brasil – CF/46, de 18 de setembro de 1946. 

(Baleeiro; Sobrinho, 1999, p. 53). 

O restabelecimento do equilíbrio entre os poderes, algo constatável na definição das 

atribuições e competências de cada órgão, significa um processo de redefinição das esferas 

institucionais que podem existir na democracia representativa. Um exemplo dessa postura está 

contido no inciso XVI do art. 87, quando trata das atribuições do Poder Executivo.  

Art. 87 - Compete privativamente ao Presidente da República: 
................................................................................................................. 
XVI - enviar à Câmara dos Deputados, dentro dos primeiros dois meses da 
sessão legislativa, a proposta de orçamento;  
XVII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após 
a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;  
XVIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, dando conta da situação do País e solicitando as providências 
que julgar necessárias; 
................................................................................................................. 
(BRASIL, Constituição (1946)). 



39 
 

Observa-se que tais competências expressam o compromisso do chefe de governo na 

elaboração da proposta orçamentária, além do dever de prestar contas ao Congresso Nacional 

sobre os gastos realizados no exercício anterior, bem como informar ao poder Legislativo a 

situação do país.  

O Congresso Nacional reassume a competência de votar o orçamento e os tributos da 

União; dispor sobre dívida pública federa e os meios de solvê-los; autorizar a abertura de créditos 

de curso forçado e ainda julgar as contas do Presidente da República, conforme o art. 65 e 66 da 

CF/46. 

No tocante ao orçamento, na seção VI, entre os artigos 73 e 77 da Lei Maior, repetem os 

princípios da unidade e da exclusividade; menciona a autorização para abertura de créditos 

suplementares; ressalta o caráter de despesas fixas e variáveis; atenta para o mecanismo de 

prorrogação da lei orçamentária, quando não for enviada a proposta para sanção até o dia 30 de 

novembro; além de relatar as competências do Tribunal de Contas. 

A fiscalização dos atos executados pelos poderes a cargo do Tribunal de Contas, órgão 

auxiliar do Congresso Nacional, nos termos do art. 22 da CF/46, a qual também especifica as 

competências do próprio no art. 77, incluindo emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente 

da República. 

Observa-se que a proposta de orçamento deveria ser encaminha pelo poder Executivo até 

o segundo mês da sessão legislativa, art. 87, XVI, da CF/46, que se assim não o fizesse, então a 

Câmara dos Deputados, mediante a Comissão de Finanças formularia, em trinta dias, o projeto de 

orçamento, conforme o Parágrafo Único do art. 87 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados – RICD/47, de 1947. Perante esta comissão, os deputados federais poderiam 

apresentar emendas no prazo de dez dias úteis, após a publicação, § 2º, art. 88 do RICD/47. 

Ressalta-se que o presidente da Comissão de Finanças poderia designar livremente um dos 

membros deste colegiado para ser o relator-geral do orçamento federal, nos termos do § 20, art. 

90 do RICD/47. 

A aprovação da Resolução nº 582, de 1955, que reorganiza o regimento interno da 

Câmara dos Deputados, promoveu uma alteração nas instituições orçamentárias, criando a 

Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, que compete opinar sobre a prestação de 

contas do Presidente da República; atos do Tribunal de Contas e especialmente sobre a proposta 

do orçamento remetida pelo Presidente da República, organizando, na falta dela, o Projeto de Lei 
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orçamentária à base da anterior (Manual do Deputado, 1956, p. 14).  E, no Senado Federal, após a 

votação feita na Câmara dos Deputados, será a proposição recebida e enviada para a Comissão de 

Finanças do Senado, e na sessão em houver a distribuição dos avulsos, o presidente da Mesa 

comunica a abertura do prazo de emendas pelas próximas três sessões, art. 167 do Regimento 

Interno do Senado Federal – RISF/54, de 1954. 

Compreende-se que o texto constitucional de 1946 contribui para aclarar as funções 

legislativas, com destaque para as ações fiscalizatórias, pois o Poder Legislativo retoma a 

capacidade de influir no controle da gestão pública, perdurando a vigência dessas normas por 

vinte anos. 

 

 

2.6 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1967 

 

A ocorrência do Golpe Militar de 1964 deu origem à Constituição da República 

Federativa do Brasil – CF/67, de 24 de janeiro de 1967, modificando as instituições políticas de 

forma a promover mais uma centralização do poder político e da capacidade de decisão, em prol 

do Poder Executivo, bem como adotando medidas para reduzir as manifestações dos grupos de 

pressão, as quais pareciam estar associadas com interesses eleitorais (Cavalcanti; Brito; Baleeiro, 

1999, p. 37). 

Algumas contradições identificadas na República federativa brasileira, ocorridas nos anos 

60 do século XX, fomentaram um conjunto de alterações legais e até constitucionais. Nota-se que 

a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição 

Federal; a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a Política e as 

Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá 

outras providências, sinalizam o aparelhamento institucional do funcionamento do Estado e de 

criação de condições para o crédito da economia nacional. 

Ressalta-se que havia a necessidade de aperfeiçoar as instituições governamentais, bem 

como melhorar a obtenção de receita e sistematizar os gastos, elencando, inclusive, que ao Poder 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
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Legislativo era dada a prerrogativa de dispor sobre mecanismos de planejamento público dentre 

outras atribuições, conforme o art. 46 da CF/67. 

Art. 46 - Ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
cabe dispor, mediante lei, sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente: 
................................................................................................................. 
II - o orçamento; a abertura e as operações de crédito; a divida pública; as 
emissões de curso forçado;  
III - planos e programas nacionais, regionais e orçamentos plurianuais;  
................................................................................................ 
(BRASIL, Constituição (1967)). 
 

E, na Seção VI, que trata especificamente do orçamento, o texto da Lei Maior foi analítico 

ao enunciar os procedimentos, inclusive com indicações sobre o tipo de norma que disporia sobre 

o exercício financeiro e a elaboração dos orçamentos públicos. Destaca-se que o art. 65 define a 

abrangência do orçamento, separando-o entre corrente e de capital, assim como ressaltando que 

não seria objeto de deliberação as emendas que propusessem aumento de despesas, afinal é um 

critério relevante não criar gastos sem que haja especificado a fonte de recurso que pode custear. 

Art. 65 - O orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital e 
compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os 
Poderes, órgãos e fundos, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, 
excluídas apenas as entidades que não recebam subvenções ou transferências à 
conta do orçamento. 
§1º Não será objeto de deliberação a emenda de que decorra aumento de despesa 
global de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a modificar-lhe o 
montante, a natureza ou o objetivo. 
§2º Observando, quanto ao projeto de lei orçamentária anual, o disposto nos 
§§1º, 2º e 3º do artigo seguinte, os projetos de lei mencionados neste artigo 
somente receberão emendas nas comissões do Congresso Nacional, sendo final o 
pronunciamento das comissões, salvo se um terço dos membros da Câmara 
respectivas pedir ao seu Presidente a votação em plenário, que se fará sem 
discussão, de emenda aprovada ou rejeitada nas comissões.  
 (BRASIL, Constituição (1967)).  
 

E, utilizando as possibilidades oferecidas pelo orçamento para desenvolver uma região, 

mediante o §6 do art. 65, verifica-se que “o orçamento consignará dotações plurianuais para a 

execução dos planos de valorização das regiões menos desenvolvidas do País.” (BRASIL, 

Constituição de 1967). Assim, a Lei orçamentária tem sido ampliada de simples quadros de 

receitas e despesas para uma complexa instituição de promoção de tipos específicos de política 

pública. 
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A iniciativa da proposta orçamentária permanece com o poder Executivo, mas o texto 

constitucional estabelece os procedimentos que os membros do poder Legislativos precisam 

acatar para apresentarem emendas ao Projeto de lei orçamentária anual, com especial caráter 

conclusivo e final na Comissão mista, conforme o art. 66 da CF/67. 

Art. 66. O projeto de lei orçamentária anual será enviada pelo Presidente da 
República ao Congresso Nacional, para votação conjunta das duas Casas, até 
quatro meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se até trinta dias 
antes do encerramento do exercício financeiro, o Poder Legislativo não o 
devolver para sanção, será promulgado como lei. 
§1º Organizar-se-á comissão mista de Senadores e Deputados para examinar o 
projeto de lei orçamentária e sobre ele imitir parecer. 
§2º Somente na comissão mista poderão ser oferecidas emendas. 
§3º O pronunciamento da comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 
salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados e mais um terço dos 
membros do Senado Federal requererem a votação em plenário de emenda 
aprovada ou rejeitada na comissão.  
................................................................................................................. 
(BRASIL, Constituição (1967)).   

Constata-se que as Comissões do Congresso Nacional passam a ter um significativo 

poder, podendo emendar a proposta orçamentária, uma delegação que confere elevação da 

capacidade de manifestação dos colegiados especializados sobre matérias relativas aos gastos 

públicos. Esta decisão contribui, principalmente, para o aperfeiçoamento do processo legislativo 

orçamentário, quando se agrupa um conjunto de parlamentares que conhecem as regras 

institucionais e as manejam em conformidade com os limites normativos existentes. 

O processo de apreciação da lei orçamentária anual, a exemplo do que ocorria com o 

processo legislativo ordinário quando o Presidente solicitava urgência, deveria ser concluído em 

até quarenta e cinco dias em cada Casa legislativa, pois o não atendimento desta exigência do 

poder Executivo implicava que o projeto de lei estaria então aprovado, art. 54 da CF/67. 

Art 54 - O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional 
projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais, se assim o solicitar, deverão ser 
apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento na 
Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federal.  
§ 1º - Esgotados esses prazos, sem deliberação, serão os projetos considerados 
como aprovados.  
........................................................................................................................... 
(BRASIL, Constituição (1967)).   
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Enfatiza-se que o texto outorgado em 1967 também aborda a fiscalização financeira e 

orçamentária de maneira detalhada, especialmente entre os artigos 71 e 73, inserindo o sistema de 

controle interno, uma instituição do Poder Executivo, com os seguintes objetivos: 

Art. 72 - O Poder Executivo manterá sistema de controle interno, visando a: 
I - criar condições indispensáveis para eficácia do controle externo e para 
assegurar regularidade à realização da receita e da despesa;  
II - acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento;  
III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a 
execução dos contratos.  (BRASIL, Constituição (1967)). 

Percebe-se que tecnicamente o Estado brasileiro ganha novos mecanismos de controle do 

orçamento público, mas havia um contexto de contenção das manifestações, algo que limitou o 

acesso dos grupos de pressão, logo, isso pode ter facilitado a implantação de alguns planos, 

principalmente porque atuava mecanismos de censura na indicação das demandas sociais. 

 

 

2.7 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1969 

 

A sucessão de militares no comando do Poder Executivo, bem como a necessidade de um 

aparato normativo que os assegurassem na chefia do governo, dado que havia um regime de 

exceção legalmente constituído, contribuiu para a adoção de um conjunto de Emendas 

Constitucionais - Emc, a começar pela Emc nº1, de 1969, as quais podem ter colaborado para a 

continuidade de um projeto político-econômico desenvolvimentista.  

Percebe-se que a opção governamental por uma maior participação do Estado na produção 

de bens e serviços, mediante empresas estatais consolidou o modelo de substituição de 

importações, embora suas diretrizes fomentaram o esgotamento do próprio, especificamente pelo 

caráter cerceador das liberdades e manifestações, além da consequente dívida pública gerada. 

Destaca-se que as emendas constitucionais adotadas justificam o modelo de Estado 

centralizador e comprometido com a produção de bens, não priorizando os aspectos sociais. A 

Emenda Constitucional nº 1, de 1969, evidencia a caráter restritivo da liberdade de expressão, 

inclusive para os parlamentares, nos termos do item c do Parágrafo único do art. 30. Na época, 

considerou-se que o Poder Executivo detinha a prerrogativa de Emendar a Constituição de 1967, 

pois o Congresso Nacional estava de recesso, mediante o Ato Complementar nº 38, de 13 de 

dezembro de 1968. Com isso, era facultado ao Poder Executivo legislar sobre todas as matérias. 
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Art. 30............................................................................................................... 

c) não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas 
às Instituições Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política 
ou social, de preconceito de raça, de religião ou de classe, configurarem crimes 
contra a honra ou contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer 
natureza. 
.......................................................................................................................... 
(BRASIL, Constituição (1969)). 

As regras orçamentárias foram mantidas, nos termos do texto constitucional de 1967.  E, 

após 25 emendas, em 27 de novembro de 1985 publica-se a Emenda Constitucional n° 26, que 

estabelece em seu Art. 1º, a data de 1º de fevereiro de 1987 para constituir a Assembleia Nacional 

Constituinte, composta por membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 

objetivo de elaborar uma nova lei maior. 

 

 

2.8 Aspectos Orçamentários na Constituição de 1988 

 

A elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88, de 5 de outubro 

de 1988, dentre outros aspectos, acontece pela necessidade de liberdade de expressão combinada 

com as pretensões sociais pelo funcionamento das instituições democráticas, bem como pela 

busca do fortalecimento dos partidos políticos e das associações representativas de grupos 

organizados.  

O resultado da Assembleia Nacional Constituinte foi um texto analítico e destinado a 

estabelecer os freios e contrapesos dos poderes da União, tentando assim equilibrar a participação 

das instituições governamentais, que deveriam obedecer às regras do estado democrático de 

direito, com o direito de livre manifestação cidadã. Nesse contexto, as dotações orçamentárias 

são necessárias para que instituições e indivíduos tenham condições de indicar suas pretensões de 

realização. 

A iniciativa das propostas orçamentárias anuais permaneceu entre as matérias de 

competência privativa do Presidente da República, conforme o inciso XXIII do art. 84, da CF/88, 

assim como se pode constatar sobre o dever de prestar contas ao Congresso Nacional, expresso 

no inciso XXIV. Entregue tal proposta na Câmara dos Deputados, a deliberação sobre o projeto 

de lei orçamentária compete ao Congresso Nacional, incluindo a apreciação sobre outras peças 

que forma um conjunto de matérias relacionadas com o vigente arcabouço do orçamento público 
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federal, em especial com a inclusão do projeto de lei do plano plurianual com previsão de 

duração de quatro anos, e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que deve orientar os 

critérios a ser empregados para a deliberação do projeto de lei orçamentária anual, conforme os 

termos contidos no art. 48 da CF/88. 

Os aspectos do projeto de lei orçamentária anual são abordados especificamente entre os 

artigos 165 e 169 da CF/88, pois essa proposta legislativa deve estar concatenada com o caráter 

de planejamento de médio prazo expresso na lei do plano plurianual, assim como observar as 

metas e prioridades que tendem a ser prescritas na lei de diretrizes orçamentárias.  

A observância de tais regras normativas significa que o projeto de lei tende a cumprir com 

os propósitos institucionais contidos na CF/88, pois as instituições públicas são as instâncias de 

realização das demandas sociais. E, todo e qualquer serviço público depende necessariamente de 

recursos, que são obtidos mediante critérios objetivos e institucionalmente formalizados, algo que 

se pode comprovar no §5º do art. 165 da CF/88. 

Art. 165.................................................................................................... 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
................................................................................................................. 
(BRASIL, Constituição (1988)).  

A especificidade da deliberação do projeto de lei orçamentária anual envolve uma 

comissão mista permanente do Congresso Nacional, além do que o conteúdo constitucional é de 

cunho analítico, expressando um conjunto de princípios orçamentários; as regras sobre 

compatibilidades entre as propostas; a forma de apreciação pelo Congresso Nacional; bem como 

a necessidade de consultar o Regimento Comum na realização de reuniões que analisam matérias 

orçamentárias. Além disso, essa Comissão Mista trata ainda das emendas às matérias 

orçamentárias, na forma dos incisos §1º e §2º do art.166. 

Art.166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 

§ 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 
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I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as 
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a 
fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do 
Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 
§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá 
parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 
Congresso Nacional (BRASIL, Constituição (1988)).  

Os requisitos necessários para apresentação de emendas à proposta orçamentária anual 

estão enumerados no §3º do art.166, pois há regras que delimitam a atuação dos membros dos 

Poderes, consistindo em parâmetros norteadores para o comportamento dos atores políticos e para 

a delimitação da capacidade de alteração concedida às instituições pertencentes aos poderes da 

república.   

Art. 166. .................................................................................................. 
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 
Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
................................................................................................................. 
(BRASIL, Constituição (1988)). 

Compreende-se que o texto constitucional vigente, no tocante às instituições 

orçamentárias, possui uma abrangência relativamente maior, especialmente por orientar a 

destinação de possíveis dotações às diversas áreas, em especial, a social. Verifica-se, portanto, 

que houve um detalhamento do processo de emendas, com ênfase na participação de atores 

institucionais.  

Neste contexto, o aparato normativo relativo à deliberação dos projetos de lei 

orçamentária expressa um aperfeiçoamento institucional que permite inferir uma notável 

especialização no trato das questões legislativas orçamentárias. Esta condição necessária para a 

consolidação da democracia representativa não foi constatada em todas as experiências 
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constitucionais, pois houve períodos em que o desequilíbrio de poder era algo meramente 

imposto por um grupo. 

Verifica-se que as melhorias nas regras orçamentárias expressam que algumas instituições 

foram aprimoradas, com especial destaque para o trabalho conjunto de representantes das duas 

casas do poder legislativo, isso tem contribuído para redução do custo de transação nas 

negociações entre os atores políticos. Nota-se ainda que ao longo das experiências constitucionais 

houve a pretensão de detalhar os procedimentos relevantes para a formação de uma lei 

orçamentária que aproximasse do atendimento das demandas sociais.  

Convém, portanto, após a revisão bibliográfica do primeiro capítulo e desta averiguação 

sobre as instituições orçamentárias, descritas nos textos constitucionais, aprofundar a análise 

sobre as atribuições dos atores institucionais destacáveis que participam nessa comissão mista do 

Congresso Nacional, pois é possível que alguns decisores políticos impactem significativamente 

a peça orçamentária. Então, o próximo capítulo tratará da atuação exercida por alguns atores 

institucionais na deliberação legislativa orçamentária, baseando-se em normas constitucionais, 

legais e regimentais, que tratam da elaboração do orçamento federal anual. O Quadro 1 sintetiza 

os principais marcos institucionais referentes ao processo de apreciação da peça orçamentária nos 

diversos regimes constitucionais nacionais.  
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Quadro 1 

Síntese da apreciação da Proposta orçamentária anual pelo Poder Legislativo 
CF Iniciativa Poder de Emendas Deliberação Situação Default 

1824 Ministério da 
Fazenda 

Assembleia Geral: 
Câmara dos 

Deputados ou 
Senado 

Fixar despesas e repartir 
contribuições - separadamente 

Poder Moderador. 
Favorece 
Executivo 

1891 Ministério da 
Fazenda 

Câmara dos 
Deputados e 

Senado – ao projeto 

Sobre as receitas e despesas, 
separadamente. 

Usava a Lei 
Orçamentária em 
vigor. Favorece 

Executivo 

1934 Ministério da 
Fazenda 

Câmara dos 
Deputados e 

Senado – ao projeto 

Sobre as receitas e despesas, 
separadamente. Vedado créditos 

ilimitados 

Prorrogação 
automática lei 

automática. 
Favorece 
Executivo 

1937 Depto. 
Administrativo 

Conselho Federal Câmara dos Deputados: apenas 
votar o orçamento 

Vale a proposta 
do Executivo. 

Favorece 
Executivo 

1946 Presidente da 
República 

Câmara dos 
Deputados e 

Senado 

Votar o orçamento e demais 
matérias financeiras 

Favorece 
Executivo 

1967 Presidente da 
República 

Câmara dos 
Deputados e 

Senado: Comissões 

Votar o orçamento de forma 
conjunta  

Aprovação 
automática do 

projeto de Lei do 
Executivo 

1969 Presidente da 
República 

Câmara dos 
Deputados e 

Senado: Comissões 

Votar o orçamento de forma 
conjunta 

Aprovação 
automática do 

projeto de Lei do 
Executivo 

1988 Presidente da 
República 

Câmara dos 
Deputados e 

Senado: Comissões 

Votar as Leis Orçamentárias de 
forma conjunta 

Favorece 
Executivo 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Constituições brasileiras. 
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3. OS ATORES INSTITUCIONAIS DO ORÇAMENTO BRASILEIRO 

 

O processo legislativo orçamento anual no âmbito federal, a partir da promulgação da 

constituição de 1988, passou a ser orientado por algumas resoluções do Congresso Nacional, que 

alteraram o Regimento Comum e influenciaram na formação dos arranjos institucionais, 

responsáveis pela estimação da receita e fixação da despesa pública. A apreciação da proposta 

orçamentária enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional possui especificidades 

de cunho temporal, procedimental e regimental, assim como depende de uma coordenação das 

ações dos representantes políticos.  

A densidade de conteúdo e as dificuldades de acomodar as demandas sociais exigem a 

presença de atores institucionais que cumpram as normas vigentes e incentivem a observância das 

próprias, ou que tenham ações orientadas por critérios racionais, ou que adotem hábitos geradores 

de impactos de forma direta ou indiretamente no comportamento individual ou coletivo, nas 

etapas de alocação das dotações orçamentárias.  

Recorda-se que os dois capítulos iniciais revisaram as abordagens teóricas sobre as 

instituições, segundo as correntes neo-institucionalistas, e depois fez-se um exame sobre a 

evolução das instituições orçamentárias, no contexto das atividades dos representantes políticos, 

que historicamente participaram da condução institucional do país. Neste capítulo, o objetivo é 

averiguar as funções dos atores institucionais relevantes no processo legislativo orçamentário 

anual, baseando-se no aparato normativo que fundamenta tal participação, especialmente a 

Resolução nº 1, de 2006-CN, que expressa uma evolução em comparação com as normas 

anteriores.  

Inicialmente, a Resolução nº 1, de 1991-CN, que define a Comissão Mista Permanente, 

prevista no §1º do art. 166 da CF/88, passando a denominar-se Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, composta de cento e vinte membros titulares, sendo noventa 

deputados federais e trinta senadores, art. 3º, cabendo aos líderes indicarem, com base no critério 

de proporcionalidade partidária, quais parlamentares ocupariam as vagas desta comissão, art. 5º, 

desta Resolução. Aborda ainda que a renovação deveria ser de no mínimo 50%, podendo 

permanecer por dois anos na titularidade da comissão, além de ser permitida a recondução após 

prazo igual ao de permanência no colegiado (art. 7º). Percebe-se que tais regras favoreciam a 
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permanência de parlamentares em uma vaga desta comissão mista, além do que não existia 

parâmetro mínimo das dotações para as emendas coletivas. 

A Resolução nº 1, de 1993-CN, promoveu alterações no processo orçamentário anual 

porque inseriu a possibilidade de apresentação de emendas coletivas, com a prerrogativa de 

iniciativa das comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com limite 

de três emendas por comissão temática; dos partidos políticos com representação no Congresso 

Nacional, sendo uma emenda por grupo de dez parlamentares, ou no mínimo uma por partido; e 

dos parlamentares que representem um terço da bancada estadual, devendo ter no mínimo cinco 

subscritores, sobre projeto de interesse estadual (art. 16). Nota-se que a previsão normativa de 

emendas coletivas é um elemento que tende a fortalecer as instituições orçamentárias. Observa-se 

ainda que o número de parlamentares que compõem esta comissão foi reduzido para oitenta e 

quatro membros titulares, correspondendo a sessenta e três deputados federais e vinte e um 

senadores (art. 3º). 

Em 1995, o Congresso Nacional promulga a Resolução nº 2, de 1995-CN, que revoga as 

anteriores, restringindo o mandato da comissão até a instalação da subsequente (art. 5º), 

proibindo a reeleição do presidente (art. 7º), expressando que a iniciativa para apresentar as 

emendas coletivas caberia às comissões permanentes; às bancadas estaduais no Congresso 

Nacional, com limite de até dez emendas por bancada, desde que aprovadas por três quarto de 

deputados federais e senadores da bancada; e às bancadas regionais do Congresso Nacional, 

limitadas a cinco emendas por região macroeconômica, exigindo a votação da maioria absoluta 

dos deputados e senadores da região, além do mínimo de vinte por cento de cada bancada 

estadual que compunha tal região macroeconômica (art. 20). Infere-se desta informação que a 

presente resolução contribuiu para o aprimoramento da utilização de emendas coletivas, 

sinalizando um tipo de prioridade estabelecida pelos próprios parlamentares, já que esse tipo de 

proposição não tem início em outro poder. 

Um aprimoramento das emendas coletivas dá-se com a promulgação da Resolução n° 1, 

de 2001-CN, quando se modifica o limite de emendas para cada instituição com prerrogativas de 

iniciativa. Especificamente, as bancadas estaduais no Congresso Nacional, no tocante aos 

interesses da unidade federada, desde que aprovadas por dois terços dos deputados federais e 

senadores, poderiam apresentar o mínimo de quinze e o máximo de vinte emendas; no entanto, 
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para as bancadas com mais de onze membros, poderiam apresentar mais uma emenda para cada 

grupo de dez parlamentares que excedessem os onze parlamentares (inc. II do art. 25).  

Outras inovações na apresentação de emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária 

anual aconteceram com as Resoluções nº 2 e 3, de 2003-CN, quando a primeira altera o número 

mínimo de emendas que podem ser apresentadas pelas bancadas estaduais, de quinze para 

dezoito, assim como muda o número máximo de vinte para vinte e três. Desta forma, a cada 

grupo de dez parlamentares que excedesse onze parlamentares, poderia acrescer mais uma 

emenda além do mínimo de dezoito, assegurado a todas bancadas (incisos II e III, do art. 25), da 

Resolução nº 2, de 2003-CN. Além da previsão inicial, as bancadas estaduais com mais de 

dezoito parlamentares garantiam aos senadores apresentarem três emendas, e caso fossem 

possíveis outras emendas, caberia aos deputados assim o fazer. E, na segunda, acrescenta-se à 

prerrogativa de que emendas coletivas apresentadas pelos senadores seriam, conforme condição 

acima mencionada, direcionadas para projetos estruturantes da bancada estadual. Nota-se que tais 

modificações relatam o aspecto coletivo que as normas orçamentárias têm ressaltado, e os 

projetos estruturantes estão relacionados ao caráter alocativo de dotações orçamentárias, 

tendentes a impactos significativos na qualidade de vida da população.  

Percebe-se que tais inovações introduzidas no processo legislativo orçamentário anual 

ainda suscitavam melhorias normativas, pois modificações ocorridas não induziam a uma 

delimitação significativa do poder dos principais atores institucionais, em especial, o presidente e 

o relator-geral da CMO. 

A Resolução nº 1, de 2006-CN, que dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se 

refere o § 1º do art. 166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o 

mesmo artigo, foi elaborada com o objetivo de um contínuo aperfeiçoamento normativo para 

restringir a possibilidade de que os atores pudessem utilizar a posição ocupada para meramente 

atender aos seus interesses pessoais.  A análise desta resolução é de fundamental importância 

para a compreensão das normas vigentes sobre o papel dos principais atores que podem influir no 

processo legislativo orçamentário anual, no entanto, é necessário contextualizar alguns aspectos 

que auxiliam na assimilação dos preceitos normativos da própria. 

Antes da averiguação de aspectos normativos basilares da resolução mencionada, convém 

indagar sobre como o presidente da CMO e o relator-geral do projeto de lei orçamentária anual 

participaram no processo legislativo orçamentário anual, no período de 2007 a 2011, 
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especialmente para examinar se as alterações normativas provocaram uma evolução 

significativamente na preferência das emendas coletivas na deliberação legislativa orçamentária 

(vieira, 2008, p. 17). 

Parece que a contribuição dos senadores e deputados federais na deliberação orçamentária 

baseia-se nas normas institucionais, não sendo meramente uma ação determinada pelas demandas 

sociais. A Constituição de 1988, especificamente nos artigos 165 a 169, expressa as regras dos 

orçamentos, abrangendo aspectos sobre as leis orçamentárias, elencando alguns princípios 

adotados nesse assunto, estabelecendo vedações de procedimentos que afetam ou oneram o 

Tesouro Nacional, bem como sinalizando possibilidades dos membros do poder Legislativo na 

deliberação das matérias atinentes. 

A Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, 

expressam um conjunto de regras de elaboração da proposta orçamentária, na indicação de 

parâmetros básicos a ser considerados pelos parlamentares na deliberação legislativa, e na 

orientação do poder Executivo quando executa as despesas. Nota-se que houve um lapso 

temporal significativo, pois as exigências contidas na lei complementar acima não eram 

observadas nas leis orçamentárias anuais, já que não havia uma preocupação declarada sobre a 

atuação do Governo federal na contenção do déficit público. 

Constata-se que a dimensão normativa é a base que orienta comportamentos dos 

representantes políticos, pois a atuação dos parlamentares nacionais que acatam normas 

constitucionais e regras infraconstitucionais contribui para a apreciação dos assuntos legislativos 

orçamentários. Deste modo, o próximo tópico corresponde a uma síntese do processo legislativo 

orçamentário anual, pois é vasto o conteúdo a ser deliberado pelos membros do poder Legislativo 

no tocante às instituições orçamentárias nacionais. 
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3.1 As etapas iniciais do orçamento público brasileiro 

 

O Orçamento da União abrange processos complexos de elaboração e de execução das 

leis orçamentárias do país, incluindo a Lei do plano plurianual (PPA), a Lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO) e a Lei orçamentária anual (LOA), além da possibilidade de alteração do 

planejamento adotado e dos dispêndios fixados, mediante a abertura de créditos adicionais, para 

contemplar despesas não previstas ou com dotações insuficientes. 

A elaboração do plano plurianual aborda desde a consolidação das necessidades dos 

órgãos públicos dos poderes constituídos, as quais são transpostas na forma de programas e ações 

governamentais, cadastrados em sistemas informatizados, até as despesas contínuas, resultando 

assim na proposta do planejamento orçamentário que o Presidente da República encaminha para 

o Congresso Nacional. Entende-se o plano plurianual como uma peça que contém as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal no tocante às despesas de capital e outras que 

resultem de tais despesas, assim como as relacionadas com os programas de duração continuada, 

conforme expresso no §1º do art. 165 da CF/88. Trata-se de um planejamento governamental de 

médio prazo porque sua vigência inicia-se no segundo ano de uma legislatura e termina no 

primeiro ano da próxima legislatura, que impacta a deliberação orçamentária anual especialmente 

porque há uma limitação constitucional de que não se pode emendar o projeto de lei orçamentária 

anual sem que seja compatível com o PPA (inc. I, §3º do art. 166 da CF/88). Ressalta-se que o 

primeiro PPA foi aprovado para o período de 2000-2003; o segundo para, 2004-2007; o terceiro, 

2008-2011, e o atual, de 2012-2015. 

A LDO é outra lei necessária para o processo legislativo orçamentário anual, pois ela 

estabelece quais as metas e as prioridades que devem ser selecionadas para uma gestão baseada 

na legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência da administração pública 

federal. A LDO também orienta os atores institucionais que participam na apreciação da proposta 

orçamentária enviada pelo poder Executivo. E, o § 2º do art. 165, da CF/88 expressa a 

abrangência das diretrizes orçamentárias.  

................................................................................................................. 
§2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento. 
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................................................................................................................ 
(BRASIL, Constituição (1988)). 

Nota-se que a LDO expressa de forma detalhada os limites e possibilidades que os atores 

políticos, que integram os Poderes, detêm na tomada de decisão sobre a inclusão ou não de 

despesa na peça orçamentária anual.  

Observadas as compatibilidades com os preceitos contidos no PPA e na LDO, a lei 

orçamentária anual, que engloba o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos, e o 

orçamento da seguridade social, consiste na proposição legislativa que gera impactos mais 

perceptíveis no funcionamento das instituições públicas existentes na sociedade. Geralmente, a 

efetivação de políticas públicas pelas diversas instituições governamentais é algo facilmente 

identificado porque significa a realização das despesas, também denominada fase da execução 

orçamentária, envolvendo um relevante processo de articulação na sua operacionalidade, embora 

não seja objeto desta pesquisa, porque esta aborda apenas a influência que alguns atores 

institucionais exercem quando da apreciação de emendas apresentadas pelas bancadas estaduais. 

A proposta orçamentária, consolidada pela Secretaria de Orçamento Federal, órgão do 

Ministério do Planejamento, é enviada ao Congresso Nacional, devendo observar especialmente 

alguns princípios como os da exclusividade, da unidade, da legalidade, os quais sinalizam 

procedimentos condizentes com a definição de uma peça orçamentária não permeada de outros 

assuntos. Nota-se que uma proposta orçamentária, para se tornar lei orçamentária anual, deve 

conter apenas matérias relativas às despesas e às receitas públicas, formar um único documento 

normativo a ser aprovado, ainda que esteja composto pelo orçamento fiscal, da seguridade social 

e de investimentos. Ressalta-se que essa peça tende a observar os preceitos legais contidos no 

conjunto de normas expressas na Constituição, nas leis complementares, em leis ordinárias, e 

demais regras a ser examinadas nas distintas fases do ciclo orçamentário. 

Compreende-se que o projeto de lei orçamentária anual - PLOA, publicado pela Câmara 

dos Deputados, é um documento que expressa os propósitos de atendimento das necessidades 

socioeconômicas pelo Poder Executivo, podendo ser alterado no processo de apreciação 

legislativa, momento em que os aspectos institucionais aplicáveis ao comportamento dos 

parlamentares tendem a ser evidenciados. A seguir, passa-se à análise desses aspectos 

institucionais que norteiam a deliberação legislativa, já que há previsão de que o PLOA deva 

iniciar-se em 31 de agosto de cada ano. 

 



55 
 

3.2 Aspectos institucionais da deliberação orçamentária 

 

Publicado o PLOA, inicia-se a tramitação da matéria legislativa orçamentária na CMO, 

dando continuidade à interação entre o conjunto de instituições destinadas ao estudo da proposta 

orçamentária anual. Essas instituições são orientadas pelas normas específicas sobre a 

deliberação do PPA, do PLDO, do PLOA e de créditos adicionais, com especial destaque para a 

Resolução n°1, de 2006-CN, que passou a vigorar em 2007, auxiliando na escolha do período de 

análise desta pesquisa, em especial, das emendas de bancadas estaduais entre 2007 e 2011, pois 

esta resolução é parte do Regimento Comum do Congresso Nacional.  

 O objetivo deste tópico é analisar quais são as regras específicas que podem colaborar 

para a delimitação do poder dos atores políticos que ocupam cargos de destaque na CMO, dado 

que houve alterações normativas com o propósito de reduzir a assimetria de poder que havia entre 

o presidente e o relator-geral desta comissão temática e os demais parlamentares.  

Inicialmente, a aplicação do Regimento Comum na apreciação das proposições 

legislativas orçamentárias é explicada pela necessária deliberação nas duas Casas legislativas do 

Congresso Nacional, competindo à CMO a elaboração de relatórios sobre tais projetos. Esta 

comissão mista permanente é composta de quarenta membros titulares, dos quais trinta são 

deputados e dez senadores, com número igual de suplentes, art. 5º da Resolução. Enfatiza-se que, 

além do exame e emissão de parecer sobre os projetos de lei orçamentária, cabem à CMO as 

atividades de fiscalização das contas apresentadas pelo Presidente da República (inc. II do art. 

166 da CF/88), e especialmente a recepção de emendas e a emissão de parecer sobre as próprias. 

O recebimento de emendas ao PLOA, bem como sua análise e posterior votação pelo 

Plenário do CN, é um procedimento resultante da constituição de diversas instituições 

orçamentárias, abrangendo desde a instalação dessa comissão mista permanente até as 

participações específicas de alguns atores. A instalação da CMO ocorre até a última terça-feira de 

março de cada sessão legislativa, cabendo à Mesa do Congresso Nacional a fixação da 

representação partidária, na segunda quinzena do mês de fevereiro, mediante o critério de 

proporcionalidade partidária. As vagas remanescentes são distribuídas pela fração do quociente 

partidário, do maior para o menor. Percebe-se que a utilização deste critério sinaliza a 

possibilidade de que partidos com maior número de representantes consigam preencher mais 

cargos previstos na norma desta Comissão. 



56 
 

A recondução dos membros titulares ou suplentes da CMO é vedada na próxima sessão 

legislativa. Há a renovação da composição deste colegiado a cada ano, (§1º do art. 7º da 

Resolução). A indicação dos membros compete aos líderes partidários, devendo fazê-la até o 

quinto dia do mês de março.  

O estudo dos projetos de lei orçamentária é realizado com a colaboração de quatro 

comitês permanentes, que elaboram seus respectivos relatórios, devendo-os ser aprovados por 

maioria absoluta dos membros. Esses comitês são compostos de no mínimo cinco membros 

indicados pelos líderes e, no máximo dez, escolhendo-se um coordenador dentre seus respectivos 

integrantes, art. 18, os quais denominam-se “I - Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da 

Execução Orçamentária; II - Comitê de Avaliação da Receita; III - Comitê de Avaliação das 

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves; IV - Comitê de 

Exame da Admissibilidade de Emendas.”  

A competência do comitê que trata do exame das emendas sintetiza-se no controle das 

manifestações dos membros do poder Legislativo na forma de emendas individuais, ou coletivas, 

proposta pelas instituições regimentalmente constituídas. Nota-se que o art. 25 da Resolução 

comentada, assim o especifica. 

Art. 25. Ao Comitê de Admissibilidade de Emendas compete propor a 
inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de Relator, aos 
projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano 
plurianual. 
Parágrafo único. Os relatórios das matérias de que trata o caput não poderão ser 
votados pela CMO sem votação prévia do relatório do Comitê, salvo deliberação 
em contrário do Plenário da CMO (BRASIL, Congresso Nacional, Resolução nº 
1, de 2006). 

As emendas, quanto ao tipo, são classificadas em individuais, de bancadas estaduais, e de 

comissão, que constituem variáveis relevantes em diversas abordagens sobre o comportamento 

dos parlamentares, com ênfase na reeleição, mas o escopo desta análise não trata do estudo de 

comportamento de tais atores políticos.   

Averigua-se que as emendas, ao serem apresentadas, examinadas e aprovadas, devem, 

essencialmente, acatar algumas normas constitucionais, que delimitam atitudes, sinalizam 

comportamento e exigem a manutenção do equilíbrio entre as receitas disponíveis e as despesas 

públicas. Convém observar ainda as compatibilidades entre as leis orçamentárias, a fonte de 

recursos, podendo indicar aqueles oriundos da correção de erros quantitativos ou correlatos com 

dispositivos já existentes no texto proposto, §3º do art. 166, ao tratar de emendas, indica que: 
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Art.166..................................................................................................... 
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 
Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
................................................................................................................ 
(BRASIL, Constituição de (1988)). 

 

Nota-se que entre as principais limitações na alteração de leis orçamentárias, elenca-se: a 

execução de programas ou projetos desde que previstos na lei orçamentária; a realização de 

despesas não excedente até mesmo aos créditos adicionais; a observância nas operações de 

crédito que não ultrapassem o agregado das despesas de capital; a não vinculação de receita de 

impostos a órgão, exceto as repartições sobre receitas que são destinadas aos Municípios e aos 

Estados federados. Há, também, outras vinculações constitucionais relativas à saúde, à 

manutenção do ensino e à administração tributária, e a prestação de garantias às operações de 

crédito, que fazem parte de tais limitações na modificação da lei orçamentária anual, art. 167 da 

CF/88.    

Na fase anterior da apresentação de emendas ao PLOA, é apresentado o Relatório 

Preliminar, que orienta a confecção do relatório do projeto pelo relator-geral, pelos relatores 

setoriais, e especialmente, por estabelecer os parâmetros e critérios para apresentação de 

emendas. As emendas, no tocante à despesa, classificam-se em de remanejamento, de 

apropriação e de cancelamento. Essa classificação é uma inovação recente, pois aos 

parlamentares torna-se possível transferir valores entre dotações; ou, promover um acréscimo da 

própria; ou, realizar uma redução no valor da emenda, conforme previsto nos artigos 38 a 40 da 

Resolução nº 1, de 2006. 

Art. 38. Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de 
dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação 
equivalente de dotações constantes do projeto, exceto as da Reserva de 
Contingência. 
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§ 1º A emenda de remanejamento somente poderá ser aprovada com a anulação 
das dotações indicadas na própria emenda, observada a compatibilidade das 
fontes de recursos. 
§ 2º Será inadmitida a emenda de remanejamento que não atenda ao disposto 
neste artigo e nos arts. 47 e 48. 
Art. 39. Emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de 
dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de: 
I - recursos integrantes da Reserva de Recursos a que se refere o art. 56; 
II - outras dotações, definidas no Parecer Preliminar. 
Art. 40. Emenda de cancelamento é a que propõe, exclusivamente, a redução de 
dotações constantes do projeto (BRASIL, Congresso Nacional, Resolução nº 1, 
de 2006). 
 

A iniciativa de apresentação de uma emenda de despesas coletivas pode ser de uma 

comissão permanente das Casas legislativas ou de bancada estadual. As emendas de bancada 

estadual tendem a expressar as demandas sociais relacionadas com os interesses de sua unidade 

federada respectiva, devendo ser confeccionadas segundo critérios normativos contidos nos 

artigos 46 e 47 da Resolução em comento. 

Art. 46. As Bancadas Estaduais no Congresso Nacional poderão apresentar 
emendas ao projeto, relativas a matérias de interesse de cada Estado ou Distrito 
Federal. 

Art. 47. As emendas de Bancada Estadual deverão: 
I - ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua 
apresentação, aprovada por 3/4 (três quartos) dos Deputados e 2/3 (dois terços) 
dos Senadores da respectiva Unidade da Federação; 
II - identificar de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica de 
programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na 
execução, emtransferências voluntárias, convênios ou similares para mais de um 
ente federativo ou entidade privada; 
III - no caso de projetos, contemplar, alternativamente a: 
a) projeto de grande vulto, conforme definido na lei do plano plurianual; 
b) projeto estruturante, nos termos do Parecer Preliminar, especificando-se o seu 
objeto e a sua localização; 
IV - no caso de atividades ou operações especiais, restringir-se às modalidades 
de aplicação 30 (trinta - governo estadual ) e 90 (noventa - aplicação direta); 
V - em sua justificação, conter, no mínimo: 
a) os elementos necessários para avaliar a relação custo benefício da ação 
pretendida e seus aspectos econômico-sociais; 
b) o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o 
cronograma da execução a realizar, em caso de projeto; 
c) as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas. 
§ 1º Poderão ser apresentadas no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) 
emendas de apropriação, além de 3 (três) emendas de remanejamento, sendo 
que: 
I - as Bancadas Estaduais com mais de 11 (onze) parlamentares poderão 
apresentar, 



59 
 

além do mínimo de 15 (quinze) emendas, uma emenda de apropriação para cada 
grupo completo de 10 (dez) parlamentares da bancada que exceder a 11 (onze) 
parlamentares; 
II - nas Bancadas Estaduais integradas por mais de 18 (dezoito) parlamentares, 
caberá à representação do Senado Federal a iniciativa da apresentação de 3 (três) 
emendas de apropriação dentre aquelas de que trata o caput. 
§ 2º Os projetos constantes de lei orçamentária anual, oriundos de aprovação de 
emendas de Bancada Estadual, uma vez iniciados, deverão ser, anualmente, 
objeto de emendas apresentadas pela mesma Bancada Estadual até a sua 
conclusão, salvo se: 
I - constem do projeto de lei orçamentária; ou 
II - a execução física não tiver alcançado 20 % (vinte por cento) do total da obra; 
ou 
III - houver comprovado impedimento legal à continuidade da obra; ou IV - 
houver decisão em contrário da unanimidade da bancada. 
§ 3º Na hipótese do descumprimento do disposto no § 2º: 
I - o Comitê de Admissibilidade de Emendas proporá a inadmissibilidade de 
emendas de Bancada Estadual, em número equivalente àquelas que deixaram de 
ser apresentadas, a partir daquela com o menor valor proposto; 
II - o Relator-Geral substituirá a emenda de que trata o inciso I por emenda 
necessária à continuidade do projeto (BRASIL, Congresso Nacional, Resolução 
nº 1, de 2006). 

Observa-se que a Resolução nº1, de 2006-CN estabelece um conjunto de procedimentos que 

delimitam o comportamento dos membros das bancadas estaduais.  Tais normas são necessárias 

inclusive para os atores institucionais, que examinam as emendas de bancada estadual, pois as 

regras publicadas norteiam condições mínimas de atendimento das demandas sociais dos Estados. 

No entanto, há uma parcela de dotações que pode ser alocada em função de as atribuições 

regimentais, que prescrevem as competências dos atores políticos mais relevantes da CMO. 

Averiguar quais são tais competências é o propósito do tópico seguinte, quando se busca 

examinar as prerrogativas regimentais do presidente e do relator-geral dessa comissão. 

 

 

3.3 As atribuições do Presidente da CMO 

 

A instalação da CMO ocorre até a última terça-feira de março de cada ano, quando se 

escolhe dentre os membros titulares quem comandará esse colegiado temático. Sua direção 

compõe-se de um presidente e três vice-presidentes, para mandato anual, sendo vedada a 

reeleição. Tal escolha, a partir da Resolução nº1, de 2006, passou a se basear no princípio da 

alternância das funções, dentre os membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
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devendo a primeira eleição de cada legislatura ser destinada a um representante do Senado 

Federal.  

As competências desse presidente, segundo o art. 15, da Resolução em comento, estão 

descritas em forma de um rol, abrangendo desde as ações meramente administrativas até aquelas 

condizentes com o mérito das emendas apresentadas, conferindo ao ator institucional que 

comanda a CMO uma série de possibilidades que o diferencia dos demais membros dessa 

comissão mista permanente. Esse rol é o seguinte: 

Art. 15. Ao Presidente compete: 
I - convocar e presidir as reuniões; 
II - convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento aprovado de 
qualquer de seus membros; 
III - ordenar e dirigir os trabalhos; 
IV - dar à CMO conhecimento das matérias recebidas; 
V - designar os Relatores; 
VI - designar os membros e coordenadores dos comitês; 
VII - resolver as questões de ordem ou reclamações suscitadas; 
VIII - decidir, preliminarmente, sobre contestação orçamentária, nos termos do 
art. 148, § 4o; 
IX - assinar os pareceres juntamente com o Relator da matéria; 
X - desempatar as votações, quando ostensivas; 
XI - declarar a inadmissibilidade das emendas, ressalvadas as emendas aos 
projetos de que trata o art. 25; 
XII - responder pela indicação ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
das matérias que devem, nos termos da legislação em vigor, ser autuadas na 
forma de Aviso do Tribunal de Contas da União. 
Parágrafo único. Das decisões do Presidente caberá recurso ao Plenário da CMO 
(BRASIL, Congresso Nacional, Resolução nº 1, de 2006). 
 

Constata-se a pauta das reuniões da CMO preliminarmente definida pelo presidente, 

assim como pode ordenar os trabalhos, atuar na designação dos relatores, dos membros e 

coordenadores dos comitês, cabendo ainda a prerrogativa de desempatar votações, e declarar a 

inadmissibilidade das emendas, neste caso com a apreciação do Plenário. 

 

 

3.4 As atribuições do Relator-Geral da CMO  

 

A análise do projeto de lei orçamentária anual e o exame das emendas coletivas dependem 

dos estudos elaborados pelos atores institucionais formalmente escolhidos para atuarem na 

instituição CMO. Após a designação do relator-geral e dos diversos relatores setoriais, mediante a 
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observância do princípio de alternância de poder, pelo qual não se permite que o ator institucional 

– relator-geral pertença à Casa do presidente da CMO -, nem que seja do mesmo partido ou bloco 

parlamentar deste, inicia-se a devida apreciação legislativa orçamentária, com especial 

fracionamento desse projeto de lei orçamentária anual, por área temática.  

Designam-se dez Relatores Setoriais para examinarem assuntos correlatos às atribuições 

das Comissões permanentes das Casas legislativas, ou adequando-as nas respectivas áreas 

temáticas. Para isso, a indicação dos próprios ocorre em até cinco dias da instalação da CMO, 

pelas lideranças partidárias, alternando-se entre deputados federais e senadores. Observa-se que 

entre o projeto de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, o relator do 

PLDO e o relator-geral do PLOA, respectivamente, pertencem a partidos ou bloco parlamentar 

diferente daquele do Presidente da CMO, alternando-se o exercício de tais relatorias entre um 

representante da Câmara dos Deputados e um do Senado, desde que membros dessa comissão 

temática.  

Evidencia-se que o Relator de Receita expressa sua considerável atuação quando realiza 

as estimativas da receita, e efetua as respectivas emendas ao PLOA, elaborando Relatório de 

Receita, que será discutido e votado na CMO, em momento anterior à apresentação do parecer 

preliminar, pois este constitui uma das relevantes atribuições do relator-geral. Destaca-se que 

uma das inovações desta Resolução do CN é a indicação do Relator de Receita, para elaborar as 

estimativas de receita (Vesely, 2011, p. 46). 

As atribuições especificamente desempenhadas pelo relator-geral abrangem inicialmente a 

elaboração do relatório preliminar, que norteará o comportamento dos demais membros da CMO, 

assim como dos parlamentares que não a integram, pois também atuam na votação do projeto de 

lei orçamentária anual. A importância do relatório preliminar pode ser verificada nos artigos nº 

51 a 53 da Resolução nº 1, de 2006-CN, abrangendo uma parte geral, que trata dos principais 

dados agregados macroeconômicos, e uma parte especial, que orienta as movimentações relativas 

às dotações, e, particularmente, os ajustes de emendas. 

Art. 51. O Relator-Geral apresentará Relatório Preliminar que, aprovado pelo 
Plenário da CMO, estabelecerá os parâmetros e critérios que deverão ser 
obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório do projeto 
pelo Relator-Geral e pelos Relatores Setoriais. 
Art. 52. O Relatório Preliminar será composto de duas partes: 
I - Parte Geral, que conterá, no mínimo, análise: 
a) das metas fiscais em função dos resultados primário e nominal  implícitos no 
projeto, comparando-as com as dos 2 (dois) últimos exercícios; 
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b) do atendimento ao disposto na lei do plano plurianual e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
c) da observância dos limites previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000; 
d) das despesas, divididas por área temática, incluindo a execução recente; 
e) da programação orçamentária, comparada com a execução do exercício 
anterior e o autorizado pela lei orçamentária em vigor; 
f) de outros temas relevantes; 
II - Parte Especial, que conterá, no mínimo: 
a) as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos, pelos Relatores 
Setoriais e pelo Relator-Geral, no remanejamento e no cancelamento de 
dotações constantes do projeto; 
b) os eventuais cancelamentos prévios, efetuados nas dotações constantes do 
projeto, antecedentes à atuação dos Relatores Setoriais; 
c) as propostas de ajustes na despesa decorrentes da aprovação do Relatório da 
Receita e da reavaliação das despesas obrigatórias e da Reserva de 
Contingência; 
d) os critérios que serão adotados na distribuição da Reserva de Recursos; 
e) as competências temáticas dos Relatores Setoriais e do Relator-Geral e a 
estrutura básica de seus relatórios; 
f) os critérios a serem observados para a redução das desigualdades inter-
regionais, em conformidade com o art. 165, § 7º, da Constituição; 
g) as orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, 
inclusive as de Relator; 
h) a classificação das emendas de Relator quanto à finalidade; 
i) o limite global de valor para apresentação e aprovação de emendas individuais 
por mandato parlamentar, bem como a origem dos recursos destinados a seu 
atendimento; 
j) o valor mínimo por Bancada Estadual para atendimento das emendas de 
apropriação, nos termos do art. 57; 
k) a programação passível de ser objeto de emendas individuais de que trata o 
art. 50, I e 
II, que deverá estar relacionada com o desenvolvimento econômico-social e com 
a implantação de políticas públicas; 
l) as medidas saneadoras necessárias para a correção de eventuais erros, 
omissões ou inconsistências detectadas no projeto; 
m) as sugestões apresentadas pelas Comissões Permanentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal sobre a programação passível de emendas, nos 
termos do art. 36. 
Art. 53. O Parecer Preliminar poderá: 
I - determinar o remanejamento de dotações em nível de função, subfunção, 
programa, ação, órgão ou área temática; 
II - definir outras alterações e limites que contribuam para adequar a estrutura, a 
composição e a distribuição de recursos às necessidades da programação 
orçamentária; 
III - estabelecer a programação prioritária passível de ser objeto de emendas 
coletivas (BRASIL, Congresso Nacional, Resolução nº 1, de 2006). 
 

Constata-se que o relator-geral promove a delimitação das regras de apreciação 

orçamentária, ao definir como os representantes políticos devem se comportar na votação do 

projeto de lei orçamentária anual. Atua ainda elencando as competências dos relatores setoriais, 
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especificando os critérios objetivos que os membros da CMO precisam observar quando forem 

apresentar emendas, além de determinar possíveis remanejamentos de dotações. Observa-se ainda 

que o relator-geral detém a prerrogativa de indicar em seu relatório quais são as emendas 

inadmitidas, isto porque que as dotações são escassas e as prioridades a serem atendidas não 

necessariamente são aquelas indicadas pelos parlamentares (§1º do art. 146, da Resolução em 

comento). 

Averigua-se que as atribuições normativas elencadas na resolução do CN sobre o 

orçamento público, atualmente em vigência, permitem identificar uma diferenciação de poder, 

pois há um conjunto de escolhas que podem ser influenciadas pelos atores institucionais em 

destaque. No entanto, a existência de tais competências pode não justificar a efetiva atuação do 

presidente e/ou do relator-geral em significativa alocação de dotações orçamentárias para sua 

respectiva bancada estadual. E, no intuito de identificar como tais atores têm se comportado 

quando da deliberação legislativa orçamentária anual, o próximo capítulo agrupa dados sobre as 

emendas aprovadas para cada bancada estadual, assim como informação relacionada aos critérios 

previstos em normas regimentais.  
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4. ORÇAMENTO ANUAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DAS EMENDAS 
DE BANCADA ESTADUAL 

 

A apresentação de emendas de deputados federais e senadores ao projeto de lei 

orçamentária anual demonstra ser uma ação com variadas interpretações segundo as abordagens 

teóricas adotadas na Ciência Política. Observa-se que, dentre as correntes teóricas, as emendas ao 

orçamento público, bem como demais temas correlatos integram a agenda de pesquisa dos neo-

intitucionalistas, suscitando diversas análises sobre a importância das instituições no atendimento 

das demandas sociais, em especial, por melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. 

Percebe-se que o emendamento desse tipo de projetos de lei revela formas de 

comportamento dos atores políticos, algo que tem evoluído mediante o arcabouço institucional 

existente em cada momento histórico. Nota-se que as decisões tomadas pelos representantes 

políticos dependem das delimitações normativas que configuram o aparato de instituições em 

vigor. Essas delimitações, no contexto da complexidade do processo legislativo orçamentário, 

permitem construir determinadas inferências, podendo ou não ser comprovadas com os dados 

existentes sobre os resultados das negociações políticas que ocorrem na deliberação legislativa 

orçamentária.   

  No intuito de subsidiar as interpretações sobre a influência do presidente e do relator-

geral da CMO nas negociações parlamentares, que definem dotações orçamentárias para suas 

respectivas bancadas, o objetivo deste capítulo é apresentar dados e informações sobre a 

apreciação orçamentária anual no período de 2007 a 2011, embora haja coleta de alguns dados a 

partir de 2003.  Os dados foram obtidos mediante a ferramenta disponibilizada pelo sítio Siga 

Brasil, um acesso eletrônico que reúne textos, tabelas e quadros sobre dados orçamentários da 

União. Destaca-se que uma parte dos dados foi extraída dos relatórios preliminares dos PLOAs 

de 2007 a 2011, pois tais relatórios contêm restrições e critérios sobre a elaboração de emendas 

individuais e coletivas, bem como orientação para a deliberação das emendas de comissão e de 

bancada estadual, além de subsidiar na redação final do Relatório da CMO, que vai a apreciação 

do Congresso Nacional. 

Identifica-se que a deliberação legislativa orçamentária é parte de um processo que 

depende da existência de instituições e órgãos que elaboram estudos e sistematizam dados, a fim 

de que se obtenham os agregados fiscais, financeiros e monetários. As informações técnicas, 



65 
 

geralmente elaboradas pelas equipes das consultorias de orçamento do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados, são indispensáveis para orientar a tomada de decisão dos membros do 

Congresso Nacional. 

Nas etapas antecedentes à votação, os integrantes da comissão de orçamento, que se 

debruçam no estudo da proposta orçamentária, devem oferecer relatórios que serão apreciados na 

CMO, consistindo basicamente na apresentação do relatório preliminar, no relatório das 

estimativas de receitas, relatórios setoriais, e nas devidas emendas individuais e coletivas.  

É importante ressalvar, que houve uma mudança institucional destacável no regramento 

do processo orçamentário anual, pois a Resolução nº 1, de 2006-CN, entrou em vigência em 

2007. A Lei Orçamentária deste exercício foi deliberada com base na norma vigente à época. 

Desta forma, o próximo tópico abordará os principais elementos referentes aos relatórios 

preliminares, pois expressam os critérios exigíveis para se admitir uma emenda coletiva. A 

ausência desses requisitos inviabiliza a aprovação das emendas coletivas. 

 

 

4.1 Aspectos dos Relatórios Preliminares dos PLOAs de 2007 a 2011 

 

A atuação parlamentar na deliberação orçamentária anual é algo que exige celeridade e 

observância do curto prazo, especialmente porque a proposta orçamentária é enviada pelo 

Presidente da República até 31 de agosto de cada ano para o Congresso Nacional, a qual é 

transformada em projeto de lei, devendo este ser votado até o encerramento da sessão legislativa 

(conforme inc. III, § 2º do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT).  

Isso exige dos parlamentares que compõem a CMO o preparo de relatórios, principalmente do 

relatório preliminar, além dos demais documentos a ser deliberados pelos colegiados temáticos e 

depois na reunião das duas Casas legislativas.  

Ressalta-se que o relatório preliminar constitui-se no instrumento orientador da forma de 

participação dos parlamentares, estabelecendo assim as regras do processo de emendas ao PLOA. 

Convém ressalvar que a análise contida neste trabalho não abrange todos os relatórios 

preliminares que a CMO produziu no período de 2007 a 2011, pois o objeto desta pesquisa 

refere-se apenas aos projetos de lei orçamentária anual, elaborados para o período acima 

mencionado. 
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Constata-se que os relatórios preliminares, que foram averiguados, são compostos de duas 

partes, as quais são: uma geral e outra especial. A parte geral demonstra os principais agregados 

macroeconômicos relacionados às receitas previstas, aos recursos que podem tornar-se 

disponíveis para a realização das despesas públicas, às estimativas de crescimento do produto, e 

às despesas públicas, assim como as diversas formas de sistematizá-las. Sintetiza-se essa parte 

geral como a responsável por ordenar meios, realizar previsões de receitas, estabelecer remissões, 

e analisar expectativas.  

A parte especial destina-se a definir os critérios de apresentação de emendas ao projeto de 

lei orçamentária anual, estabelecer as limitações e as possibilidades de alocar recursos para os 

tipos de emendas; entretanto, a ênfase no processo de emendamento passou a ser para as emendas 

de comissão e de bancada estadual. Um exemplo dessa decisão está expresso no Relatório 

Preliminar ao Projeto de Lei nº 15, de 2006 – CN, que destaca entre as sugestões da CPMI dos 

“Sanguessugas”, o “atendimento prioritário das emendas de bancada e comissão permanente que 

contemplem projetos estruturantes de grande vulto” (CONGRESSO NACIONAL, 2006, p. 3). 

Observa-se que a deliberação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2007 

baseou-se no art. 25 da Resolução nº 2, de 2003-CN, que estabelecia a iniciativa de apresentar 

emendas coletivas, desde que houvesse a concordância de 2/3 de deputados e 2/3 de senadores da 

bancada, para que se aprovasse uma emenda. Além disso, determinava o mínimo de dezoito e o 

máximo de vinte e três emendas para cada unidade federativa. Ressalta-se que esta Resolução 

previa ainda as emendas de bancada regional (conforme inc. III, do art. 25), que somente seria 

aprovada uma emenda deste tipo, quando se alcançasse a votação da maioria absoluta dos 

senadores e deputados federais da respectiva região, devendo no mínimo ter a presença de vinte 

por cento dos integrantes de cada Estado.   

As regras contidas nas Resoluções nº 1, de 2001-CN e nºs 1, 2 e 3, de 2003-CN, não 

destinavam um percentual específico para o atendimento de emendas coletivas, ressaltavam 

apenas a necessidade de observar a compatibilidade do PLOA com o PPA e com a LDO. Nota-se 

que as prerrogativas do relator-geral na alocação de dotações pareciam maiores, ou com relativa 

capacidade de destinar recursos para as diferentes unidades orçamentárias.  

A Relatoria Geral poderá apropriar recursos adicionais decorrentes de 
reestimativas de receitas, que venham a ser identificados no relatório do Comitê 
de Avaliação da Receita Orçamentária, inclusive ao amparo do que dispõe o art. 
103 do Parecer da CMO ao PLDO 2007 (CONGRESSO NACIONAL, Relatório 
Preliminar ao PL nº 15/2006-CN, p. 85). 
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A tentativa de aperfeiçoar o mecanismo de controle dos poderes institucionais é algo que 

se percebe na elaboração das resoluções já citadas, contudo, uma das recomendações da CPMI do 

Orçamento, de 1992, somente foi estabelecida com a Resolução nº 1, de 2006 - CN. Destaca-se 

que tal recomendação refere-se a um dos atores políticos que detém prerrogativas diferenciadas 

em comparação com os demais membros da CMO, pois trata-se do poder que era 

institucionalmente atribuído ao relator-geral do PLOA. 

 
A chamada "emenda de relator" era componente vital do esquema. Não se 
prendendo às formalidades da publicação prévia, era forte instrumento de poder 
do Relator-Geral, que centralizava todas as decisões até, praticamente, o término 
do prazo disponível. Como garantia desse poder, os pareceres de Relator eram 
sempre entregues na undécima hora, contando-se com o fato de que as votações 
seriam realizadas quase sempre às vésperas dos períodos de recesso parlamentar, 
com quórum mínimo (CONGRESSO NACIONAL, CPMI/Orçamento, Relatório 
Final, VII, p.3). 
 
 

A Resolução vigente contém diversas regras que orientam a atuação dos parlamentares, 

instruindo atos que aperfeiçoaram a efetiva participação dos atores políticos. Observa-se que há 

uma limitação inovadora na distribuição dos recursos, que possibilita aos representantes 

conhecerem quais são os valores reservados, as deduções previstas, bem como os valores 

destinados para as emendas. Nota-se que, além do montante de dotações reservado para as 

emendas individuais, há também os valores de reestimativas, as reservas de contingências e, mais 

precisamente, os valores que serão distribuídos para as emendas coletivas, todos devendo estar 

previstos no relatório preliminar, conforme o art. 56 dessa Resolução.  

A Tabela 1 mostra que a priori os atores institucionais são importantes, pois lhes são 

assegurados específicos valores, para destinarem às emendas, com ênfase nas emendas coletivas.  

Essa Tabela também demonstra as diversas formas de reserva de recursos, relata as alterações dos 

valores reservados no período de 2007 a 2011, por ser o horizonte temporal adotado nesta 

pesquisa. O item I trata das disponibilidades totais de recursos reservados, expressando o total de 

recursos que pode ser alocado pelos membros do poder Legislativo. No item II, que se refere às 

deduções, destaca-se a presença de dois grupos de alocação das dotações orçamentárias, 

envolvendo atores relevantes, expressos na forma de atendimento de emendas individuais e, 

principalmente, nas despesas definidas no relatório preliminar e outras emendas de relator. 
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  Tabela 1 
Demonstrativo da Reserva de Recursos – Valores em R$ 1.000,00 

Item\Ano 2007 2008 2009 2010 2011 
I- Reserva de Recursos - Disponibilidades Totais 17.731.303 13.776.456 23.303.861 23.142.254 32.295.051
1-Reestimativa de Receitas - 13.819.795 9.249.266 14.765.000 17.683.352 26.107.259
2 - Reserva de Contingência 3.911.508 4.527.190 4.738.861 5.458.902 6.187.792
1.3-Ampliação da Margem Fiscal (PLN nº90, de 
2009-CN) 3.800.000
II -      Deduções (9.702.368) (6.662.155) (19.510.140) (19.772.544) (21.197.900)
1–Atend. Emendas Individuais (3.564.000) (4.752.000) (5.940.000) (7.425.000) (7.722.000)
2 – Transf. Const. e Legais (4.338.368) (1.370.155)
3–Desp. Def. no Rel. Prel. e Outras Em. de Relator (1.800.000) (540.000) (13.570.140) (12.347.544) (13.475.900)
III- Reserva de Recursos - Disponibilidades 
Líquidas 8.028.935 7.114.301 3.793.721 3.369.709 11.097.151
1 – Banc. Estaduais (25%) 2.007.234 1.778.575 948.430 842.427 2.774.288
2 - Relatores Setoriais - Bancadas e Comissões 
(55%) 4.415.914 3.912.866 2.086.547 1.853.340 6.103.433
3 - Relator-Geral - Bancadas e Comissões (20%) 1.605.787 1.422.860 758.744 673.941 2.219.430
Emendas de Comissão – Atend.  Mín. (15%) - 1.067.145 569.058 505.456 1.664.573

Fonte: Elaboração do autor, dados extraídos dos Relatórios Preliminares, Siga Brasil, 2012. 
 

No item III, destinado às disponibilidades líquidas, identifica-se o montante de recursos 

reservados para as emendas coletivas, expressando que deste valor é reservado 25% para as 

emendas de bancada estadual, e 55% do valor é para os relatores setoriais alocarem entre as 

bancadas estaduais e as comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Reserva-se 

20% de tais disponibilidades ao relator-geral, para que este ator institucional decida entre 

bancadas estaduais e as comissões temáticas das Casas do legislativo federal. E, no intuito de 

delimitar as formas de atuação dos atores envolvidos com o PLOA, às comissões devem ser 

atendidas com no mínimo 15% das reservas destinadas para as disponibilidades líquidas.  

Os percentuais mencionados na Tabela 1 e os critérios de obtenção dos valores reservados 

para a distribuição de recursos para as emendas coletivas estão enunciados no art. 57 da 

Resolução nº 1, de 2006-CN, que demonstra a aprimoramento normativo com o objetivo de 

delimitar a participação dos atores institucionais como o presidente da CMO e o relator-geral do 

PLOA.  

Art. 57. Os recursos líquidos destinados ao atendimento de emendas coletivas de 
apropriação, calculados de acordo com o art. 56, caput, terão o seguinte destino, 
observada a vinculação de fontes: 
I - 25 % (vinte e cinco por cento) para as emendas de Bancada Estadual, 
distribuídos na forma do § 1º deste artigo;  
II - 55 % (cinqüenta e cinco por cento) aos Relatores Setoriais, para as emendas 
de Bancada Estadual e as de Comissão; 
III - 20 % (vinte por cento) ao Relator-Geral, para alocação, entre as emendas de 
Bancada Estadual e de Comissão, observado o disposto no § 2º. 
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§ 1º Os recursos de que trata o inciso I do caput serão distribuídos na seguinte 
proporção: 
I - 50% (cinqüenta por cento) com base nos critérios estabelecidos para o Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE; 
II - 40% (quarenta por cento) com base na média histórica de atendimento das 
respectivas Bancadas Estaduais nos últimos 3 (três) anos; 
III - 10% (dez por cento) com base na população residente estimada pelo IBGE. 
§ 2º O Relator-Geral, na distribuição dos recursos de que trata o inciso III do 
caput, assegurará que o montante de recursos destinado ao atendimento de 
emendas de Comissão não seja inferior a 15 % (quinze por cento) do total dos 
recursos líquidos de que trata o caput deste artigo (CONGRESSO NACIONAL, 
Resolução nº 1, de 2006-CN, art. 57). 
 

As variações das reservas de recursos disponíveis, para ser alocadas pelos atores políticos 

nos PLOAs, expressam que as disponibilidades totais apresentam um crescimento ascendente no 

período de 2007 a 2011, enquanto que as disponibilidades líquidas revelam uma significativa 

sazonalidade, refletindo a formação de uma curva durante o período de estudo, de forma que há 

uma linha de tendência ascendente para os valores das disponibilidades totais e uma curva para os 

valores reservados para as emendas coletivas, conforme Gráfico 1. Esta comparação é relevante 

porque ilustra a evolução do montante de recursos reservados aos membros do poder Legislativo, 

com especial destaque para os atores institucionais orçamentários, para alocarem no PLOA, bem 

como mostra as reservas líquidas, das quais fazem parte as emendas de bancada estadual.  

Gráfico 1 
Variação das Disponibilidades 

 
  Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 1. 
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Constata-se, portanto, que no período analisado as alterações nos valores reservados às 

emendas coletivas são significativas, oscilando assim os valores destinados para as bancadas 

estaduais e para as comissões temáticas.  

Menciona-se que além dos impactos significativos nas reservas de recursos para emendas 

coletivas, o volume de recursos reservados para despesa definida no relatório preliminar e outras 

emendas de relator, que são basicamente elaboradas pelo relator-geral, tiveram valores iniciais 

inexpressivos e depois alcançaram uma elevação significativa. Este tipo de reserva de recursos é 

uma variável relevante ao estudo, pois ela expressa uma informação condizente com os aspectos 

normativos, que estabelece assimetria de poder entre o relator-geral do PLOA e os demais 

representantes políticos. Enquanto as disponibilidades reservadas para as emendas coletivas faz-

se uma curva côncava, atingindo um fundo e depois voltando a recuperar; no período estudado, o 

comportamento das disponibilidades, que foram reservadas para as despesas definidas no 

relatório preliminar e outras emendas de relator, expressa um expansão que pode ser mantida, de 

acordo com o Gráfico 2. 

Gráfico 2 
Disponibilidades Líquidas X Despesas no Relatório Preliminar 

 
     Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 1. 
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Convém indagar sobre qual a influência que os principais atores da CMO assumem com a 

Resolução nº 1, de 2006-CN, especialmente porque os valores das reservas para as emendas de 

bancada estadual estão parametrizados. Recorda-se que tais valores são formados pelas seguintes 

variáveis: Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE; média histórica dos 

valores de emendas de bancada estadual dos últimos 3 anos; e população residente estimada para 

cada unidade federada. Cada variável é ponderada com um peso, iniciando uma nova forma de 

preparar os relatórios preliminares, que compete ao relator-geral. Isso ficou explícito no relatório 

preliminar de 2006. 

 
Convém destacar que o Relatório ora apresentado é o primeiro elaborado sob a 
égide da Resolução nº 1/2006-CN, que introduziu profundas modificações em 
nosso processo orçamentário. Entre as alterações, exige-se a criação da relatoria 
da receita, que segrega a função de reestimativa de receita da de alocação de 
despesa. Ademais, os novos critérios estabelecem que os recursos disponíveis 
devem ser previamente identificados no Relatório Preliminar, para efeito de 
distribuição entre despesas estruturantes, emendas coletivas e individuais, 
vedada a realização de reestimativas posteriores, exceto uma para efeito de 
atualização de parâmetros (art. 30, § 2º) (CONGRESSO NACIONAL, Relatório 
Preliminar ao PL N.º 30, DE 2007 – CN – PLOA 2008). 
 
 

Percebe-se que a partir de 2007 o relator-geral deve observar os critérios delimitadores 

dos valores a ser reservados para as emendas de bancada estadual. No entanto, as oscilações 

identificadas no gráfico 2, referentes às disponibilidades líquidas, expressam porque há tão 

expressiva variação entre os valores reservados em relação aos valores efetivamente aprovados. 

A Tabela 2, que mostra os valores reservados e o percentual de reservas efetivas, no período de 

2008 a 2011, para as emendas de bancada estadual, revela que há expressiva diferença entre o 

que é reservado e o valor que as bancadas conseguem aprovar. Entende-se por reserva efetiva a 

razão entre o montante reservado para uma bancada e o valor das emendas aprovado para a 

própria. 
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Tabela 2
Evolução das Reservas de Emendas de Bancadas e seus % Efetivos - PLOAs 2008 a 2011 

Valores em R$ 1,00

UF 

2008 2009 2010 2011 

Valor 
Reservado 

% 
Reserva 
Efetiva 

Valor 
Reservado 

% 
Reserva 
Efetiva 

Valor 
Reservado 

% 
Reserva 
Efetiva 

Valor 
Reservado 

% 
Reserva 
Efetiva 

AC 51.175.157 19,51% 27.395.249 12,42% 23.865.812 7,64% 79.828.636 30,12%
AL 65.452.513 25,00% 34.321.045 12,21% 29.002.528 8,69% 102.069.085 38,04%
AP 50.712.557 27,94% 26.095.857 12,89% 22.354.767 7,83% 79.093.981 35,44%
AM 47.362.426 21,40% 24.647.395 10,66% 22.076.335 7,02% 73.760.996 28,18%
BA 128.900.179 35,46% 67.592.658 15,21% 60.450.484 13,55% 201.095.182 52,79%
CE 100.461.781 24,81% 54.670.024 13,50% 49.652.661 10,09% 156.685.390 38,39%
DF 27.037.841 13,45% 14.100.041 6,55% 12.152.061 4,23% 42.150.721 18,77%
ES 34.889.219 14,53% 18.819.328 9,12% 16.277.429 5,70% 54.417.569 22,30%
GO 61.918.448 21,06% 31.844.483 8,40% 26.768.591 6,95% 96.547.775 31,98%
MA 94.948.351 30,17% 51.061.034 16,12% 45.542.746 10,34% 148.116.535 44,51%
MT 48.184.676 13,34% 27.081.162 7,54% 23.875.453 6,05% 75.132.855 23,56%
MS 38.120.328 17,90% 19.901.376 4,89% 18.678.476 4,39% 59.455.927 16,79%
MG 111.004.669 17,09% 59.280.296 9,08% 50.796.822 7,11% 173.152.743 33,30%
PA 89.650.399 23,52% 47.690.850 13,78% 41.498.705 11,61% 139.808.744 45,89%
PB 72.283.292 18,60% 40.045.090 11,19% 36.020.959 7,41% 112.767.350 29,16%
PR 58.363.658 19,34% 31.109.677 9,81% 28.123.097 7,79% 91.051.266 28,72%
PE 105.070.437 23,01% 56.071.014 12,65% 49.366.181 9,37% 163.930.730 34,81%
PI 66.507.145 23,43% 34.873.397 11,71% 30.654.489 8,07% 103.753.382 30,33%
RJ 58.626.353 13,82% 31.331.237 5,96% 31.556.337 5,08% 91.472.739 17,47%
RN 58.792.841 25,32% 30.789.976 11,99% 28.101.760 9,25% 91.711.991 35,14%
RS 59.316.093 16,73% 32.004.223 7,02% 28.759.433 7,03% 92.592.998 29,17%
RO 50.755.331 20,37% 26.898.551 7,82% 23.451.939 6,58% 79.176.471 25,32%
RR 45.371.151 15,66% 23.724.858 7,46% 22.530.843 5,29% 70.750.267 19,41%
SC 39.280.291 15,44% 21.567.375 7,14% 18.132.068 5,73% 61.265.109 22,04%
SP 85.289.687 15,98% 46.336.328 8,59% 42.037.216 6,66% 133.123.647 23,41%
SE 54.339.105 21,62% 29.798.618 13,13% 27.182.508 9,52% 84.747.826 33,29%
TO 74.761.071 19,43% 39.378.858 11,12% 33.517.299 6,26% 116.628.084 27,46%

TOTAL  1.778.575.000 20,31% 948.430.000 10,08% 842.427.000 7,58% 2.774.288.000 30,06%
  Fonte: Elaboração do autor, dados extraídos dos Relatórios Preliminares, Siga Brasil, 2012. 

 
Uma das formas de examinar a influência dos atores institucionais consiste em analisar os 

dados sobre os processos orçamentários anuais. Neste intuito, coletam-se dados sobre o período 

de 2006 a 2010, por abranger a elaboração do relatório preliminar, relatórios setoriais, e o 

relatório final, já que este é deliberado pelo Congresso Nacional. O levantamento de dados 

abrange os Relatórios Preliminares dos Projetos de Lei nº 15/2006-CN, Lei nº 30/2007-CN, Lei 

nº 38/2008-CN, Lei nº 46/2009-CN, e Lei nº 59/2010- CN, que correspondem respectivamente 

aos Projetos de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2007, PLOA 2008, PLOA 2009, PLOA 2010 e 

PLOA 2011.  
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Ressalva-se que os valores do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - 

FPE, correspondem a percentuais constantes no período de análise. Os dados sobre a estimativa 

da população de cada estado também apresentaram variação quase inexpressiva. E, os valores das 

emendas de bancadas estaduais correspondem às dotações efetivamente deliberadas pelo 

Congresso Nacional, tendo sido levantados no período de 2004 a 2011, pois inicialmente para 

parametrizar o uso da média de emendas exigia os valores dos últimos três anos, e depois busca-

se coletar dados dos quatro anos anteriores à vigência da Resolução nº 1, de 2006-CN, 

objetivando identificar qual era o comportamento das emendas de bancada estadual entre 2004 e 

2007. Estes dados foram agrupados na Tabela 3. 

Tabela 3 
Valores das Emendas de Bancada Estadual Aprovados – PLOAs 2004 a 2011 –  

Valores em 1.000,00 
UF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AC 100.091 181.846 138.805 260.859 262.262 220.642 312.201 265.035
AL 122.940 203.316 202.913 331.650 261.822 281.188 374.577 292.229
AP 152.097 166.700 145.465 260.100 181.504 202.500 285.585 223.196
AM 152.934 187.626 144.070 229.550 221.324 231.301 314.492 263.705
BA 211.151 316.287 270.533 330.700 363.500 444.316 496.368 427.957
CE 141.554 237.776 211.991 339.150 404.981 405.095 492.142 429.040
DF 109.618 153.085 115.383 266.400 201.039 215.354 287.135 236.509
ES 126.074 159.552 169.595 200.200 240.107 206.300 285.537 243.981
GO 154.079 251.748 317.261 331.600 294.011 379.220 430.437 355.889
MA 133.509 196.932 155.677 365.600 314.686 316.838 440.323 390.782
MT 114.306 185.284 184.814 349.362 361.223 359.111 439.621 391.636
MS 120.413 150.359 203.095 342.800 212.943 407.000 425.141 354.361
MG 230.960 449.584 382.127 693.909 649.578 653.200 876.824 700.026
PA 147.968 284.708 275.381 261.800 381.209 346.130 417.311 371.165
PB 121.516 200.338 169.181 387.500 388.721 357.935 517.878      424.955
PR 143.885 218.351 185.603 254.900 301.736 317.202 387.396 335.778
PE 162.725 323.018 283.813 419.900 456.665 443.369 544.471 485.668
PI 123.853 227.226 198.888 301.000 283.832 297.798 383.861 350.530
RJ 248.686 308.453 273.245 289.998 424.232 525.591 624.324 523.512
RN 125.471 197.585 138.562 205.200 232.208 256.714 323.404 294.479
RS 174.297 226.453 215.196 373.400 354.569 456.000 489.601 406.557
RO 141.756 169.740 198.716 334.500 249.214 343.870 396.438 316.541
RR 78.855 234.139 168.070 260.500 289.721 317.852 430.953 364.508
SC 130.576 134.758 261.160 246.510 254.349 302.050 341.635 323.022
SP 207.320 340.964 344.415 411.100 533.867 539.272 631.222 572.618
SE 110.703 143.968 116.353 188.100 251.318 226.919 285.525 254.587
TO 146.277 285.849 296.624 428.350 384.831 354.032 535.637 424.778

TOTAL 3.933.614 6.135.645 5.766.936 8.664.638 8.755.452 9.406.799 11.770.039 10.023.044
Fonte: Elaboração do autor, dados extraídos dos Relatórios Preliminares, Siga Brasil, 2012. 
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A Tabela 3 expressa os valores que foram efetivamente aprovados para as bancadas 

estaduais, no período de 2004 a 2011, demonstrando as variações constatáveis para cada estado. 

E, comparando os valores reservados para as emendas de bancada estadual, apresentados na 

Tabela 1, com os valores aprovados pelo Congresso Nacional para as bancadas estaduais, nota-se 

que houve no período de 2007 a 2011 uma linha de tendência de crescimento, ainda que modesto, 

nas emendas de bancada estadual aprovadas, enquanto que o comportamento dos valores 

reservados para tais emendas formou uma curva, conforme o Gráfico 3. 

Gráfico 3 
Emendas de bancada estadual: Valores reservados x Valores aprovados 

 
Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 1 e 3. 
 

Identifica-se que os valores totais aprovados para as emendas de bancada estadual, no 

período analisado, não correspondem ao comportamento das reservas de disponibilidades, isso 

reforça a necessidade de investigar qual foi a influência exercida pelos atores institucionais na 

aprovação das emendas de bancada estadual, pois algumas delas tiveram um de seus membros 

ocupando a função de relator-geral do PLOA ou presidente da CMO.  

Ressalta-se que o processo de aprovação de emendas de bancada estadual não ocorre de 

forma cumulativa, pois um acréscimo no valor alcançado em determinada sessão legislativa não 

significa que no sucessivo PLOA esteja garantido o mesmo valor aprovado. Identifica-se que a 

cada ano os representantes precisam negociar durante o processo deliberativo para obter dotações 
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para suas respectivas bancadas. Observando tal aspecto de negociação na apreciação do processo 

legislativo orçamentário anual, elaborou-se a Tabela 4, que expressa, em termos percentuais, o 

valor relativo das emendas de bancada estadual aprovadas pelo Congresso Nacional, de 2004 a 

2011. Entende-se por valor relativo o quociente obtido com a divisão do volume total de emendas 

aprovadas em determinado ano, pelo valor das emendas de uma bancada estadual específica, para 

o mesmo período. 

Tabela 4 
Valor Relativo das Emendas de Bancada Estadual Aprovadas - PLOAs 2003 a 2011

UF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
AC 2,54% 2,96% 2,41% 3,01% 3,00% 2,35% 2,65% 2,64%
AL 3,13% 3,31% 3,52% 3,83% 2,99% 2,99% 3,18% 2,92%
AP 3,87% 2,72% 2,52% 3,00% 2,07% 2,15% 2,43% 2,23%
AM 3,89% 3,06% 2,50% 2,65% 2,53% 2,46% 2,67% 2,63%
BA 5,37% 5,15% 4,69% 3,82% 4,15% 4,72% 4,22% 4,27%
CE 3,60% 3,88% 3,68% 3,91% 4,63% 4,31% 4,18% 4,28%
DF 2,79% 2,50% 2,00% 3,07% 2,30% 2,29% 2,44% 2,36%
ES 3,21% 2,60% 2,94% 2,31% 2,74% 2,19% 2,43% 2,43%
GO 3,92% 4,10% 5,50% 3,83% 3,36% 4,03% 3,66% 3,55%
MA 3,39% 3,21% 2,70% 4,22% 3,59% 3,37% 3,74% 3,90%
MT 2,91% 3,02% 3,20% 4,03% 4,13% 3,82% 3,74% 3,91%
MS 3,06% 2,45% 3,52% 3,96% 2,43% 4,33% 3,61% 3,54%
MG 5,87% 7,33% 6,63% 8,01% 7,42% 6,94% 7,45% 6,98%
PA 3,76% 4,64% 4,78% 3,02% 4,35% 3,68% 3,55% 3,70%
PB 3,09% 3,27% 2,93% 4,47% 4,44% 3,81% 4,40% 4,24%
PR 3,66% 3,56% 3,22% 2,94% 3,45% 3,37% 3,29% 3,35%
PE 4,14% 5,26% 4,92% 4,85% 5,22% 4,71% 4,63% 4,85%
PI 3,15% 3,70% 3,45% 3,47% 3,24% 3,17% 3,26% 3,50%
RJ 6,32% 5,03% 4,74% 3,35% 4,85% 5,59% 5,30% 5,22%
RN 3,19% 3,22% 2,40% 2,37% 2,65% 2,73% 2,75% 2,94%
RS 4,43% 3,69% 3,73% 4,31% 4,05% 4,85% 4,16% 4,06%
RO 3,60% 2,77% 3,45% 3,86% 2,85% 3,66% 3,37% 3,16%
RR 2,00% 3,82% 2,91% 3,01% 3,31% 3,38% 3,66% 3,64%
SC 3,32% 2,20% 4,53% 2,85% 2,91% 3,21% 2,90% 3,22%
SP 5,27% 5,56% 5,97% 4,74% 6,10% 5,73% 5,36% 5,71%
SE 2,81% 2,35% 2,02% 2,17% 2,87% 2,41% 2,43% 2,54%
TO 3,72% 4,66% 5,14% 4,94% 4,40% 3,76% 4,55% 4,24%

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Elaboração do autor, percentuais extraídos de Relatórios Preliminares, Siga Brasil, 2003 a 2012. 

 
Identifica-se que há um comportamento dos valores aprovados para as emendas de 

bancada estadual no período de 2004 a 2011, que pode ser visualizado no Gráfico 4. Nota-se, pela 

Tabela 3, que em 2004 o valor das emendas de bancada estadual era de R$ 3.933.614 mil, 

alcançando em 2011 o valor de R$ 10.023.044 mil, após atingir o topo em 2010 com o valor de 
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R$ 11.770.039 mil. Constata-se que neste período houve uma expansão dos valores aprovados 

para as emendas de bancada estadual, demonstrando assim um possível maior atendimento das 

demandas sociais dos estados, o que não se pode afirmar que a todas bancadas obtiveram o 

mesmo percentual de crescimento.  

Gráfico 4 
Valores de Emendas de Bancada Estadual Aprovadas 

 
   Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 3. 

 

A verificação sobre as alterações nos valores aprovados para as bancadas estaduais, em 

conformidade com o objeto desta pesquisa, restringe-se apenas às bancadas que tiveram um 

parlamentar escolhido para ser relator-geral do PLOA ou presidente da CMO, no período de 2003 

a 2010, já que tais atores atuam na deliberação da lei orçamentária do próximo ano. 

O Quadro 2 apresenta quais foram os parlamentares que assumiram as funções de 

presidente da CMO e de relator-geral do PLOA, no período de 2003 a 2010. 
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Quadro 2 
Relação de Presidente e Relator-Geral da CMO 

Ano  Presidente UF/ Partido Relator-Geral UF/ Partido 
2003 Sen. Gilberto Mestrinho PMDB/AM Dep. Jorge Bittar PT/RJ 
2004 Dep. Paulo Bernardo PT/PR Sen. Romero Jucá PMDB/RR 
2005 Sen. Gilberto Mestrinho PMDB/AM Dep. Carlito Merss PT/SC 
2006 Dep. Gilmar Machado PT/MG Sen. Valdir Raupp PMDB/RO 
2007 Sen. José Maranhão PMDB/PB Dep. José Pimentel PT/CE 
2008 Dep. Mendes Ribeiro Filho PMDB/RS Sen. Delcídio Amaral PT/MS 
2009 Sen. Almeida Lima PMDB/SE Dep. Geraldo Magela PT/DF 
2010 Dep. Waldemir Moka PMDB/MS Sen. Gim Argello* PTB/DF 

Fonte: Elaboração do autor, dados do Siga Brasil . * O Senador Gim Argello foi substituído 
pela Senadora Serys Slhessarenko, PT/MT. 

 

A relevância na identificação dos membros do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados que participaram da CMO é uma condição necessária para o exame da hipótese desta 

pesquisa, pois busca-se identificar se há uma correspondência entre volume de emendas 

aprovadas para uma determinada bancada estadual e a presença de um deputado ou senador 

assumindo a função de destaque na CMO. Recorda-se que a hipótese deste trabalho expressa que 

o exercício das funções de Presidente e de Relator-Geral da CMO contribuíram com os 

acréscimos nos valores das emendas de bancada estadual, aprovadas entre 2007 e 2011.  

Durante o período de 2003 a 2010 houve atores institucionais em cargos relevantes na 

CMO de quatorze bancadas estaduais, incluindo AM, PR, MG, PB, RS, SE, MS, RJ, RR, SC, 

RO, CE, DF e MT. O Gráfico 5 mostra as variações das emendas aprovadas para cinco bancadas 

estaduais, as quais tiveram um de seus membros escolhido para o cargo de Presidente da CMO. A 

ordem da escolha desses presidentes corresponde aos estados da Paraíba em 2007, do Rio Grande 

do Sul em 2008, de Sergipe em 2009 e do Mato Grosso do Sul em 2010. Observa-se que os 

valores aprovados pelas respectivas bancadas desses parlamentares não caracteriza relevante 

influência, exceto uma pequena ascensão para a bancada do Rio Grande do Sul, caracterizando 

assim o segundo maior valor que a bancada conseguiu aprovar no período. 
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Gráfico 5 

Presidente da CMO de 2003 a 2006 x Emendas de Bancada Estadual 

 
     Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 3. 

 
Repetindo este gráfico para os parlamentares que ocuparam a presidência da CMO no 

período de 2003 a 2006, seria possível esperar um comportamento diferenciado porque não havia 

restrições, tal como a limitação de que um parlamentar ocupasse por duas vezes, numa mesma 

legislatura, um cargo na CMO. Isso ocorreu com a presença do Senador Gilberto Mestrinho 

(PMDB/AM), que assumiu a presidência da CMO em 2003 e depois em 2005. E, somente com a 

Resolução nº 1, de 2006-CN, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2007, esse prática foi 

evitada, permitindo apenas que uma vez o parlamentar possa assumir um cargo de destaque em 

tal colegiado, afinal essas delimitações fazem parte da tentativa de reduzir o poder dos atores 

principais da CMO.  

Observa-se a evolução dos valores das emendas de bancada estadual, que ocorreu no 

período de 2004 a 2007, a qual demonstra que o Senador Gilberto Mestrinho não exerceu 

significativa influência no crescimento do volume de emendas aprovadas para a bancada 
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amazonense. Algo pouco expressivo acontece com a bancada do Paraná, que não obteve ganhos 

expressivos em 2005. Já a bancada de Minas Gerais demonstra ganhos relevantes, atingindo um 

valor expressivo, saindo de 382 milhões em 2006 para alcançar 694 milhões em 2007, Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 

Presidente da CMO de 2003 a 2006 x Emendas de Bancada Estadual 

 
    Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 3. 

 
 Percebe-se que a influência dos presidentes da CMO não se tem revelado significativa, 

pois apenas duas experiências demonstram ganhos relativamente expressivos no total de oito 

gestões na CMO. Apenas uma ocorrência no período anterior a vigência da Resolução nº 1, de 

2006-CN, o que pode sugerir a existência de normas com qualidade considerável, que já 

expressava a capacidade das instituições definirem uma distribuição de dotações com pouca 

influência do presidente do colegiado temático, mas há outras formas de poder de um presidente 

da CMO, pois cabe ao próprio a indicação do relator-geral do PLOA.  

Convém, portanto, analisar graficamente a evolução das bancadas estaduais que tiveram 

um de seus membros exercendo a função de relator-geral do PLOA, inicialmente para os atores 

que a ocuparam entre 2007 e 2010, e depois repete-se esse exame para o período de 2004 a 2006. 

Identifica-se que a influência do relator-geral na bancada do Mato Grosso do Sul, quando o 
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Senador Delcídio Amaral exerceu esta função em 2008, e depois com a bancada do Distrito 

Federal, tendo o deputado federal Geraldo Magela na relatoria-geral do PLOA, em 2009, segundo 

o Gráfico 7. Percebe-se que embora a Resolução nº 1, de 206-CN, defina restrições para o relator-

geral, é possível a priori afirmar que há uma relativa maior influência do relator-geral no 

acréscimo das dotações aprovadas para a bancada que representa, em relação à influência do 

presidente da CMO, anteriormente identificada. 

 
Gráfico 7 

Relator-Geral do PLOA de 2007 a 2010 X Emendas de Bancada Estadual 

 
   Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 3. 

 
A seguir, analisa-se qual o comportamento a ser constatado com as emendas de bancada 

estadual no período de 2004 a 2007, especialmente para possibilitar uma comparação entre dois 

intervalos de iguais períodos, tendo a diferença do aparato normativo menos restritivo que 

imperava.  
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Segundo o Gráfico 8, é possível identificar uma possível influência do relator-geral para a 

bancada de Roraima, de Santa Catarina e de Rondônia, pois os valores alcançados foram 

significativos em comparação com os montantes que foram aprovados nos anos anteriores. 

 

Gráfico 8 

Relator-Geral do PLOA de 2003 a 2006 X Emendas de Bancada Estadual 

 
   Fonte: Elaboração do autor, dados da Tabela 3. 

 
Identifica-se que a influência do relator-geral no período anterior à Resolução nº1, de 

2006-CN, era significativamente maior, justificando um aperfeiçoamento no controle 

institucional sobre o poder do relator-geral do PLOA. Nota-se que de um total de quatro 

relatores-gerais no período de 2003 a 2006, houve três ocorrências de ganhos significativos de 

suas respectivas bancadas estaduais. No entanto, esse comportamento não se comprovou no 

período de 2007 a 2010, pois as normas regimentais que orientam o processo legislativo 

orçamentário foram alteradas, constatando-se que apenas um relator-geral neste período pode ter 

conseguido influenciar que sua bancada estadual tivesse um acréscimo significativo nas emendas 

de bancada estadual aprovadas. 
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Esclarece-se que o emprego de uma ferramenta que auxiliasse na análise do 

comportamento de todas as bancadas estaduais não foi adotado porque não faz parte do objeto 

desta pesquisa, embora seja outro objeto de estudo, pois a cada ano, as bancadas estaduais 

organizam-se para conseguirem aprovar o maior volume possível de emendas. Nota-se que as 

agregações obtidas não justificam que a bancada consiga volume igual ou maior de emendas no 

PLOA.  

Identificou-se que algumas bancadas expressam significativa sazonalidade, obtendo 

ganhos em um período e perdas consideráveis em outros momentos. Nota-se que não há um 

comportamento determinístico no processo de aprovação de emendas de bancada estadual, 

especialmente com as regras regimentais em vigor. 

Compreende-se, portanto, que os dados acima coletados e devidamente agrupados 

constituem informações necessárias para averiguar qual o comportamento dos representantes 

políticos que atuam na deliberação dos PLOAs. Isso contribui na análise sobre a comprovação ou 

não da influência dos atores institucionais nos acréscimos de dotações orçamentárias de suas 

respectivas bancadas estaduais. E, no próximo capítulo, destina-se à análise dos dados, bem com 

recuperando os conceitos sistematizados pelos autores neo-institucionalistas, que auxiliam na 

interpretação da participação dos atores políticos que exercem funções destacáveis no processo 

orçamentário anual, pois tem-se identificado que a atuação parlamentar nos PLOAs não se 

justifica por razões determinísticas.  
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5.  ANÁLISE SOBRE O PAPEL DOS ATORES INSTITUCIONAIS NA 
APROVAÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA 

 

Neste capítulo, objetiva-se analisar o comportamento dos atores políticos que ocuparam a 

presidência da CMO e a relatoria-geral dos PLOAs, no período de 2006 e 2010, pois esses atores 

atuaram no processo de deliberação das emendas coletivas, e especialmente das emendas de 

bancada estadual. Este estudo faz-se necessário para explicar se há uma influência significativa 

entre a existência de um parlamentar de uma bancada no exercício de uma função de destaque na 

CMO e o acréscimo no volume de emendas que a sua respectiva bancada estadual consegue 

aprovar no período. 

A fundamentação de tal análise compreende a revisão bibliográfica sobre os conceitos de 

instituições, atores e a forma de funcionamento institucional na apreciação do orçamento público, 

averiguando algumas contribuições que foram enunciadas pelas diferentes correntes do 

pensamento institucionalista. E, a evolução das instituições públicas, descrita nos textos 

constitucionais nacionais entre 1822 e 1988, demonstra as condições disponíveis aos 

parlamentares brasileiros no tratamento dos assuntos atinentes ao orçamento público federal, que 

obtiveram aperfeiçoamentos, embora não sejam necessariamente repetições das experiências.  

Adicionando-se à revisão conceitual e ao resgate histórico das instituições, foi necessária 

uma descrição do contexto em que acontece a tomada de decisão dos atores institucionais 

analisados, pois o entendimento sobre as etapas do processo orçamentário, os procedimentos para 

deliberação legislativa orçamentária, e as atribuições correspondentes aos presidentes e aos 

relatores-gerais auxiliam na compreensão das alterações no volume de emendas de bancadas 

estaduais aprovadas. 

 E, com o objetivo de verificar se houve efetividade na participação dos atores 

institucionais na aprovação das emendas de suas respectivas bancadas estaduais, os dados foram 

agrupados em tabelas e gráficos, especialmente expressando informações sobre a reserva de 

recursos, o volume de emendas de bancada estadual aprovadas. Destaca-se que os gráficos 

mostram basicamente comparações e a evolução das emendas de bancada estadual, que teve um 

de seus membros na presidência da CMO ou na relatoria-geral dos PLOAs. As comparações 

abordam as variações das disponibilidades líquidas e totais, bem como identificam as linhas de 

tendências do período. E, a evolução das emendas aprovadas para as bancadas estaduais 
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demonstra as alterações constatáveis para aquelas bancadas que tiveram um de seus 

parlamentares na função de presidente da CMO ou de relator-geral do PLOA para 2007 a 2011. 

Ressalta-se que as disponibilidades líquidas de recursos para as emendas de bancada estadual são 

definidas pelo fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal, a população estadual 

residente estimada e, o valor esperado por bancada estadual, com as devidas mensurações em 

percentuais. Isso demonstra que há regras institucionais que asseguram dotações para as 

bancadas, no entanto, seria apenas o cumprimento de tais regras que definem o montante de 

dotações a ser aprovado para uma bancada estadual. 

Elencadas tais considerações sobre os elementos já abordados nos capítulos anteriores, 

passa-se à análise das principais evidências e verificações sobre a atuação parlamentar 

relacionada ao emendamento coletivo, averiguando-se como alguns conceitos institucionais estão 

conectados com a atuação parlamentar, os quais contribuem para explicar aspectos da 

participação dos atores institucionais na apreciação dos projetos de lei orçamentária anual do 

período estudado. 

 

 

5.1 As regras orçamentárias e a aprovação de emendas de bancada estadual 

 

A participação de deputados federais e senadores na deliberação do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual – PLOA, é uma atribuição exercida na forma direta ou indireta, esta 

acontece quando o parlamentar apenas vota o PLOA no plenário do Congresso Nacional, e aquela 

significa o desempenho de um mandato na CMO, instituição especializada na modificação das 

propostas de lei orçamentária, que são encaminhadas pelo poder Executivo.  

Observa-se que os membros dessa comissão temática geralmente orientam seus 

comportamentos pelas normas constitucionais e infralegais. Isso é constatável para os 

congressistas, que durante nos anos de 2007 a 2010 demonstram terem seguido as limitações 

impostas e os parâmetros estabelecidos, ao tratarem das alterações no texto legislativo 

orçamentário. Outro motivo que justifica tal comportamento é a identificação de que as dotações 

orçamentárias não foram destinadas, no período abordado, exclusivamente para uma unidade 

federada, revelando que as instituições orçamentárias são norteadoras das ações dos 

representantes. 
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Averigua-se ainda que, as regras institucionais vigentes são predominantes em relação aos 

interesses de grupos organizados, evitando-se deste modo que as alterações na proposta 

orçamentária criem condições favoráveis a um interesse específico. Tal observação corrobora 

com a ideia de que a distribuição das dotações orçamentárias não é conduzida por propósitos 

individuais.  

Um mérito institucional na distribuição de recursos está na reserva de disponibilidades 

para todos os membros do Poder Legislativo federal, bem com para os órgãos das casas 

legislativas e atores institucionais. Observando a Tabela1, identifica-se que no agregado, para os 

anos de 2009 e 2010, as reservas para o atendimento de emendas individuais superaram as 

disponibilidades líquidas, que atendem as emendas coletivas, pois as emendas individuais 

obtiveram uma elevação de R$ 5,9 bilhões em 2009 para R$ 7,4 bilhões em 2010, contra uma 

queda nos valores de R$ 3,7 bilhões em 2009, para R$ 3,6 bilhões em 2010, nas disponibilidades 

líquidas. Esta constatação inicial pode sinalizar que não haveria o objetivo de priorizar as 

emendas coletivas. Ocorre que os valores a serem aprovados para emendas individuais 

correspondem apenas ao montante que foi reservado, diferentemente do caso das emendas de 

bancada estadual. Estas emendas, cujas reservas de recursos demonstram uma curva entre 2007 e 

2011, conforme Gráfico 3, tiveram ganhos ascendentes totalizando o montante de R$ 9,4 bilhões 

em 2009 e atingindo R$ 11,1 bilhões em 2010, segundo a Tabela 3. Esta constatação justifica que 

se tem dado prioridade no atendimento das emendas de bancada estadual, no período estudado.   

As alterações ocorridas nos valores das reservas disponibilizadas para o atendimento das 

bancadas estaduais destacam expressivas variações, especialmente porque em 2007 foram 

reservados R$ 2 bilhões, caindo em 2008 para R$ 1,7 bilhão, em 2009 para R$ 948 milhões, 

atingindo o mínimo em 2010, com R$ 842 milhões, e recuperando em 2011 para R$ 2,7 bilhões, 

dados da Tabela 1. Tais variações poderiam significar um comportamento cíclico nas reservas de 

recursos, que se explicaria pela precaução perante os fatores estruturais da época. No entanto, a 

curva identificada para os recursos reservados às emendas de bancada estadual não corresponde 

aos valores deliberados para as emendas de bancadas estaduais, no período de 2007 e 2011, que 

passaram de R$ 8,6 bilhões, em 2007, para R$ 10 bilhões em 2011, Tabela 3.  

Esses dados permitem constatar que a sazonalidade identificada com os valores de 

disponibilidades reservadas para emendas coletivas não corresponde ao volume de dotações 

aprovadas para as emendas de bancadas estaduais, no mesmo período. Vê-se que os totais de 
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emendas de bancada estadual aprovadas manifesta uma alteração positiva entre 2007 e 2010, 

apenas reduzindo em 2011, Gráfico 4. 

Verifica-se que a premissa estruturalista, que fora questionada pelos institucionalistas 

históricos, de que o conflito entre grupos rivais determinam os eventos sociais, mediante a 

seleção de interesses, não se confirma para os dados coletados, já que, simultaneamente 

aconteceram reduções nas disponibilidades reservadas e aumentos nos valores aprovados para as 

emendas de bancada estadual. 

A complexidade do orçamento público federal é uma dimensão destacada na Resolução nº 

1, de 2006-CN, pois esta norma regimental elenca um conjunto de competências de cada parte 

envolvida no estudo da proposta orçamentária, permitindo que a distribuição das dotações 

orçamentárias seja criteriosa e sistematizada. Estas partes, que elaboraram relatórios e demais 

estudos auxiliares, ou seja, os relatores setoriais e especialmente o relator-geral, promovem 

inclusive a destinação das dotações para as emendas de bancadas estaduais.   

Examinando a influência exercida pelas instituições orçamentárias no comportamento dos 

parlamentares, é possível evidenciar aspectos da perspectiva calculista do institucionalismo 

histórico, pois há regras de acesso ao colegiado temático - CMO, segundo a indicação feita pelas 

lideranças partidárias, não se permitindo que os titulares e suplentes da CMO sejam 

reconduzidos. Esta regra contribui para a que se estabeleça a possibilidade de revezamento entre 

os membros que deliberam na preparação de documentos até o Relatório Final desta Comissão. 

Constata-se ainda que o revezamento entre os membros da CMO é parte de um comportamento 

estratégico que tende a ser adotado pela liderança partidária ou do bloco que representar.  

Averiguando os dados sobre quais representantes ocuparam a função de presidente e de 

relator-geral da CMO, e a que partidos estavam vinculados, conforme Quadro 2, identifica-se que 

o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, ocupou por seis vezes, no período de 

2003 a 2010, a presidência desta comissão e o Partido dos Trabalhadores – PT ocupou-a por duas 

vezes. No cargo de relator-geral, o Partido dos Trabalhadores – PT esteve seis vezes no período, 

enquanto que o PMDB assumiu por duas vezes e o Partido Trabalhista Brasileiro uma vez, 

apenas provisoriamente, porque quem efetivamente participou do processo foi uma representante 

do PT, Senadora Serys Slhessarenko, em 2010. 

A assimetria de poder é outro elemento abordado pelos institucionalistas históricos, algo 

verificável no processo de apreciação dos projetos de leis orçamentária anual, para o período em 
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estudo, que abrange o PPA 2008-2011, pois os arranjos normativos conferem capacidade 

diferenciada de alocação de recursos entre um ator institucional, por exemplo, o relator-geral, em 

comparação com os valores destinados para emendas individuais, cabíveis aos demais 

parlamentares. Tal assimetria produz resultados não assemelhados, especialmente porque os 

arranjos que envolvem tomadas de decisão operam de tal maneira que, mesmo sendo repetidas às 

condições materiais e constantes as normas, os resultados obtidos não serão iguais, expressando 

um tipo de resposta path dependence.  

Esse tipo de respostas, para o estudo dos acréscimos das emendas de bancadas estaduais 

no período de 2007 a 2011, expressa que o percentual de reservas de disponibilidades 

efetivamente destinado para as emendas de bancadas estaduais variou de 20,31% em 2008, para 

10,08% em 2009, caindo em seguida para 7,58% e atingindo 30,06% em 2011. Tais dados 

comprovam que, embora adotando os mesmos parâmetros, para cada sessão legislativa, as 

votações de projetos de lei orçamentária anual produziram resultados distintos, conforme os 

dados enunciados na Tabela 2.  

Nota-se que os parâmetros contidos na Resolução nº1, de 2006-CN, expressam as regras 

delimitadoras do emendamento das bancadas estaduais, conforme a parcela do fundo de 

participação dos estados e do Distrito Federal, a estimativa da população residente, e a média das 

emendas de bancadas estaduais dos últimos três anos, que definem um específico percentual para 

cada bancada a partir de 2007. 

Observa-se que o fundo de participação dos estados manteve-se constante entre 2007 e 

2011. A estimativa da população residente de cada estado tem apresentado oscilações mínimas, 

além do que o peso atribuível é de apenas 10% no cômputo do percentual de cada bancada para o 

recebimento de tais emendas. E, quanto ao valor médio das emendas de bancadas estaduais, este 

apresenta maior variação em comparação com as variáveis anteriores.  

O emprego destas variáveis na obtenção do percentual responsável pela distribuição das 

reservas disponíveis permite alcançar valores relativamente próximos, no período analisado, no 

entanto o que tem variado significativamente é o valor anual reservado, conforme já identificado 

na Tabela 1. É importante ressalvar que se o montante das reservas disponíveis fosse um 

parâmetro sem possibilidade de alteração, os atores políticos não conseguiriam aprovar emendas 

de bancada estadual com distintos valores para cada sessão legislativa.  
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Constata-se que, no agregado, o volume das emendas de bancada estadual foi crescente, 

conforme Gráfico 4, permitindo-se afirmar as normas institucionais favorecem a negociação entre 

os atores políticos, bem com tem auxiliado na ocorrência de uma possível experiência de ciclo 

positivo na alocação de dotações orçamentárias para emendas coletivas, pois houve acréscimos 

no montante de dotações das emendas de bancada estadual para a maior parte dos estados, 

durante o período estudado.  

Vê-se que uma das explicações para o comportamento dos parlamentares no tocante a não 

seletividade de normas orçamentárias pode relacionar-se com as elevadas perdas que a violação 

das regras ocasionaria. Afinal, a prática de ações fomentadoras de externalidades negativas induz 

o uso de mecanismos de coerção, e numa perspectiva calculadora, é mais interessante que os 

atores adiram ao modelo de comportamento existente (Hall; Taylor, 2003, p. 198).  

O posicionamento das instituições orçamentárias no tempo permite observar que há 

qualificações relevantes no exercício parlamentar quando desempenha função do colegiado 

temático do orçamento público federal. Essas qualificações comprovadas abrangem aspectos 

como a utilidade, a funcionalidade, o poder, e a legitimidade da CMO e de cada ator institucional 

que a integra, especialmente as relacionadas com a aprovação de emendas de bancadas estaduais. 

A utilidade da CMO está na redução de custos de negociação, conferida a um grupo de 

parlamentares, escolhidos segundo a representação partidária. A funcionalidade está na 

especialização de um grupo, durante um mandato nesta comissão temática, para que tome 

decisões concernentes ao orçamento federal. O poder deste colegiado está na capacidade de 

manejar os recursos disponibilizados. E, a legitimidade é algo consolidado porque os demais 

atores políticos acatam o material produzido pelos membros da CMO, notando o oferecimento de 

emendas no prazo regimental estabelecido ou os destaques no momento da votação do relatório 

final da CMO. 

A preparação dos relatórios da CMO expressa um momento de aperfeiçoamento 

normativo, dado que a partir de 2007 inicia-se uma nova orientação institucional porque houve o 

reconhecimento de que alguns atores institucionais detinham elevado poder, o que permitia 

situações de cooptação do agente por alguns integrantes do principal. Além disso, percebe-se que 

há um esforço para a consolidação das normas expressas na Resolução nº 1, de 2006-CN, pois os 

parâmetros definidos têm sido considerados na elaboração dos relatórios preliminares.  
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Verifica-se que há um relativo predomínio de conceitos dos institucionalistas históricos 

que possam ser empregados na interpretação dos dados sobre as emendas de bancadas estaduais, 

no período de 2007 a 2011, no entanto, a manutenção da estabilidade da CMO é uma justificativa 

plausível segundo os institucionalistas da escolha racional.  

Outra contribuição destes institucionalistas, que explica o funcionamento das instituições 

orçamentárias, é a noção de que instituições são meios para redução de custos dos procedimentos 

adotados nas negociações. Nota-se que a criação da CMO com regras definidas facilita a ação 

parlamentar, bem como exerce uma pressão redutora de gastos na obtenção de acordos. 

 O aspecto do controle dos agentes pelos principais é algo enfatizado pelos 

institucionalistas da escolha racional e constatável no contexto dos freios e contrapesos dos 

poderes constituídos no Brasil. Nota-se que a evolução das instituições orçamentárias nacionais 

fez com que se consolidasse um sistema de controle voltado para a fiscalização da atuação dos 

parlamentares, seja pelo Tribunal de Contas da União, seja pelo Poder Judiciário. Percebe-se que 

um ator institucional como o Presidente da CMO não arbitra que uma determinada bancada 

receba maior volume de recursos, pois os critérios adotados para distribuição de recursos são 

normas internas que atingem o comportamento de todos os membros. 

A atuação de um ator em particular, que tende a se orientar pelo cálculo de máxima 

satisfação, considerando o comportamento esperado dos demais atores, é algo pouco evidenciado 

no objeto estudado, pois a participação de atores institucionais na aprovação de emendas de 

bancadas estaduais envolve a possibilidade de desigualdade de poder, uma premissa não 

enfatizada pelos institucionalistas da escolha racional. 

Enfatiza-se, portanto, que a vertente institucionalista da escolha racional contribui para o 

entendimento de que há possíveis acordos entre os membros de uma comissão que trata de 

orçamento público, no processo de escolhas que lhes foram delegadas, expressando assim uma 

forma de reduzir os custos de transação, que seriam elevados se houvesse uma negociação 

individualizada entre cada membro do poder Legislativo e cada um dos atores institucionais. 

Ocorre que a interpretação do funcionamento da comissão de orçamento na alocação de recursos 

tende a ignorar a presença de aspectos culturais que também fazem parte das instituições, 

constatáveis em situações de escolha de determinados procedimentos, emprego de elementos 

simbólicos ou rituais, e nas formas de divulgação de valores.  
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Averigua-se que aos institucionalistas sociológicos, as instituições orientam suas ações e 

suas possibilidades de atuação, destinadas conforme o contexto específico. No campo 

orçamentário, é possível afirmar que a CMO é capaz de estabelecer os procedimentos norteadores 

das ações parlamentares, indicando como agir para que seus propósitos possam ser contemplados, 

já que no mínimo há um contexto de permanente restrição de recursos. 

A interação entre a CMO, com suas respectivas instituições integrantes, e os 

representantes do poder Legislativo, tende a consolidar as regras de participação dos atores, pois 

isso tem sido confirmado pelo crescimento atingido no resultado das emendas de bancada 

estadual aprovado, no período de 2007 a 2011, demonstrando que os atores assimilaram 

procedimentos e agem de maneira a promover maiores ganhos para as partes envolvidas. 

Observa-se que não se trata de ganhos individuais apenas, mas de obtenções possíveis no 

contexto social. 

Compreende-se que neste tópico foram analisados alguns dados relativos aos acréscimos 

do emendamento de bancada estadual, mediante as contribuições conceituais dos 

institucionalistas históricos, da escolha racional e sociológicos. Recuperam-se elementos que 

auxiliam na interpretação das informações coletadas, evidenciando que os processos de 

deliberação orçamentária anual contribuem para um tipo de explicação path dependence, pois a 

manutenção dos meios não gera necessariamente os mesmos resultados. 

Além da visão histórica, que interpreta as instituições como um conjunto de normas 

delimitadoras da ação dos atores, vê-se que os institucionalistas da escolha racional fomentam a 

ideia de que há uma estabilidade nas instituições colegiadas, algo que reforça a prioridade na 

distribuição de recursos para emendas coletivas, das quais as emendas de bancada são parte. 

E, finalmente, os institucionalistas sociológicos desenvolvem a ideia de que os atores não 

se orientam por critérios de eficiência no processo de escolhas, mas baseia-se em valores e 

símbolos adotados em determinado contexto, constituindo assim uma possibilidade de ruptura 

das práticas adotadas ou a manutenção do comportamento socialmente praticado, pois esta 

predomina no objeto estudado.  

No próximo tópico, objetiva-se verificar, a partir dos dados coletados, o que é possível 

considerar como participação efetiva do presidente da CMO no acréscimo das emendas de sua 

respectiva bancada estadual, durante o período que exerceu a presidência da CMO. 
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5.2 A participação dos presidentes da CMO na aprovação de emendas de 
bancadas estaduais  

 

As atribuições conferidas à presidência da CMO correspondem a um rol de competências 

que pode influenciar na deliberação das emendas de bancadas estaduais, em especial, no período 

de 2006 a 2010, porque aos atores institucionais são conferidas possibilidades diferenciadas na 

tomada de decisão relativa ao processo de apreciação de projetos de lei orçamentária anual.  

A atuação do presidente da CMO, em conformidade com o art. 15 da Resolução nº 1, de 

2006-CN, expressa que há uma assimetria de poder em relação aos demais membros desta 

comissão. No entanto, objetiva-se analisar se houve uma variação significativa nos acréscimos 

dos valores aprovados para as emendas de sua bancada estadual, uma vez que o presidente da 

CMO escolhido, para mandato de um ano, é parte de tal bancada.  

Recorda-se que a hipótese deste trabalho é verificar se o exercício das funções de 

presidente da CMO e de relator-geral dos PLOAs pode ter contribuído com os principais 

acréscimos no valor de emendas orçamentárias aprovadas pelas suas correspondentes bancadas 

estaduais, nos Projetos de Lei Orçamentária Anual de 2007 a 2011, indicando que as normas 

atinentes ao processo orçamentário institui uma capacidade de decisão relevante a tais atores 

institucionais. 

Destaca-se que ao presidente compete decidir sobre a designação dos relatores, membros 

e coordenadores dos comitês; assinar os pareceres juntamente com o relator da matéria; 

desempatar as votações, quando ostensivas; e principalmente declarar a inadmissibilidade das 

emendas. Verifica-se que tais competências sugerem a decisão do presidente na escolha das 

emendas apresentadas ao PLOA, e particularmente, das emendas coletivas de autoria de bancada 

estadual.  

Ressaltando tais competências, convém analisar se os dados das emendas de bancada 

estadual expressam uma significativa atuação do presidente da CMO, bem como se houve no 

período de 2006 a 2010 sinais de um comportamento deste ator institucional que justificaria o 

predomínio da assimetria de poder, em benefício da unidade federada representada. Para efeito 

comparativo, analisa-se qual foi o comportamento das alterações nos valores das bancadas 

estaduais que tiveram um de seus membros ocupando a presidência da CMO no período de 2004 

a 2006.  
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Em 2007, o presidente da CMO foi o senador José Maranhão (PMDB/PB) e houve uma 

pequena queda no volume das dotações aprovadas para a bancada paraibana, conforme Gráfico 5.  

Na LOA 2007 este volume correspondia a 4,47% do valor total das emendas de bancada estadual, 

caindo para 4,44% em 2008, Tabela 4. Infere-se que a presença de um membro da bancada do 

Estado da Paraíba na presidência da CMO não demonstra ter influenciado no acréscimo do valor 

das dotações destinadas para sua respectiva bancada estadual, embora em 2009, o percentual 

tenha caído ainda mais, ou seja, correspondendo apenas a 3,81% do valor total das emendas de 

bancada estadual. 

No ano de 2008, a presidência da CMO foi exercida pelo deputado federal Mendes 

Ribeiro Filho (PMDB/RS), quando a soma das dotações de emendas da bancada gaúcha aprovada 

para 2009 foi de 4,85% do valor total, expressando o maior volume de emendas da bancada do 

Rio Grande do Sul, para as LOAs de 2007 a 2011, Tabela 4. Observa-se que na LOA 2010, este 

volume de emendas da bancada gaúcha caiu para 4,16% do valor total aprovado para emendas de 

bancada estadual. Neste contexto, é possível inferir que a participação de um membro da bancada 

do Rio Grande do Sul na presidência da CMO contribuiu para o acréscimo do volume de 

emendas aprovadas para a bancada de seu estado, na LOA 2009. 

No ano de 2009, a CMO foi presidida pelo senador Almeida Lima (PMDB/SE) e o 

acréscimo do volume de emendas aprovadas pela bancada sergipana expressou ganhos, embora 

não tão expressivos, Gráfico 5. Quanto aos valores relativos, aumentou-se de 2,41% na LOA 

2009, para 2,57% na LOA 2010. Nota-se que diversas bancadas estaduais obtiveram maiores 

ganhos à época, revelando que a presença de um membro da bancada sergipana na presidência da 

CMO demonstra não ter influenciado sua respectiva bancada para que  alcançasse uma expressiva 

soma de dotações orçamentárias aprovadas.  

E, no ano de 2010, o deputado federal Waldemir Moka (PMDB/MS) exerceu a 

presidência da CMO, mas o percentual de aumento do volume das emendas da bancada sul-

matogrossense foi mínimo porque alterou de 3,83% o volume total das emendas de bancada 

estadual da LOA 2010, para 3,84% na LOA 2011, Tabela 4. Percebe-se que a designação de um 

membro da bancada do Mato Grosso do Sul para exercer a função de presidente da CMO não 

promoveu impactos expressivos na aprovação das dotações de emendas de bancada estadual de 

sua respectiva unidade federada. 
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Compreende-se que no tocante à influência exercida pelos presidentes da CMO na 

aprovação de emendas de suas correspondentes bancadas estaduais, no período de 2006 a 2010, é 

possível depreender que apenas no ano de 2008, para a bancada gaúcha, confirma-se a hipótese 

formulada, seguido por um pequeno acréscimo identificável em 2009, para a bancada sergipana. 

Mas, para os demais anos do período estudado os ganhos foram inexpressivos. Isso permite 

afirmar que a hipótese foi refutada no tocante à influência que os presidentes exerceram nos 

acréscimos de emendas de bancada estadual aprovadas. 

Ressalta-se que no período de 2003 a 2006 o comportamento identificado foi semelhante, 

pois a presença do Senador Gilberto Mestrinho na presidência da CMO em 2003 e 2005 não 

promoveu ganhos tão expressivos para a bancada amazonense, conforme Gráfico 6. Nota-se que, 

em termos relativos, as emendas da bancada do Amazonas eram de 3,89% na LOA 2004 e caiu 

para 2,5% na LOA 2006, segundo a Tabela 4. Alerta-se que o percentual obtido pela bancada 

amazonense em 2004 foi a maior alcançada no período de 2004 a 2011, ocorre que seis outras 

bancadas obtiveram valores acima do atingido pela Amazonas.  

Em 2004, o presidente da CMO foi o deputado federal Paulo Bernardo, que conseguiu 

uma aprovação pouco acima do valor atingido no ano anterior, Gráfico 6. A participação relativa 

da bancada paranaense, para 2005, expressa o volume de emendas em 3,56%, enquanto que na 

LOA 2004 havia sido aprovado 3,66%, Tabela 4. E, o ator institucional que se destacou foi o 

deputado federal Gilmar Machado (PT/MG) na presidência da CMO, conforme o Gráfico 6, pois 

a bancada de Minas Gerais conseguiu quase duplicar o montante de emendas aprovadas, mas 

várias outras bancadas estaduais também tiveram um aumento expressivos. Verifica-se que o 

valor relativo aprovado de emendas para a bancada mineira é de 8,01% para a LOA 2007, 

acrescendo 1,38% em relação ao ano anterior. A partir deste valor, é possível inferir a existência 

de relevante ganho para a bancada mineira. Além disso, nota-se que no próximo ano aconteceu 

uma queda, pois a bancada de Minas Gerais obteve apenas 7,42% do valor total das emendas de 

bancadas. 

Reunidas tais observações, percebe-se que no período de 2003 a 2010, a participação dos 

presidentes, atores institucionais com significativa assimetria de poder, não tem sido orientada 

para influenciar a variação positiva no volume de emendas de sua respectiva bancada estadual. E, 

a seguir, faz-se a mesma análise em relação ao exercício das relatorias-gerais do orçamento 

público da União. 
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5.3 O papel dos relatores-gerais na aprovação de emendas de bancadas 
estaduais  

 

A participação do relator-geral no processo de alteração da proposta orçamentária anual é 

significativa porque repete o fenômeno da assimetria de poder entre a instituição “relator-geral” e 

os demais membros da CMO. Verifica-se que os valores reservados para cada parlamentar é 

infinitamente menor em relação às disponibilidades líquidas que foram reservadas no período de 

2007 a 2011, dentre as diversas especificidades conferidas ao ocupante desta função legislativa. 

Inicialmente, compete ao relator-geral elaborar o Relatório Preliminar, que consiste em 

um ordenamento detalhado de procedimentos, a ser observado por todos os parlamentares, 

membro ou não da CMO, pois é permitido a todos parlamentares nacionais atuarem mediante 

apresentação de emendas individuais. Além disso, este ordenamento é necessário para conferir as 

formas de participação dos parlamentares no processo de votação dos projetos de Lei 

Orçamentária Anual – PLOA. 

Esta assimetria de poder é algo que instiga a possibilidade de se comprovar, a partir dos 

dados agrupados, qual a influência exercida pelo relator-geral na aprovação de emendas de 

bancada estadual. Parte-se da hipótese já apresentada, na qual pressupõe que o ator institucional 

Relator-Geral dos projetos de lei orçamentária anual consiga influenciar expressivamente no 

montante das emendas de bancadas estaduais aprovadas, em especial, de seu respectivo Estado. 

Deste modo, a análise seguinte baseia-se nos dados sobre emendas de bancadas estaduais, em 

especial, que estão agrupados na Tabela 4 e nos Gráficos 7 e 8. 

No ano de 2007, a relatoria-geral da CMO coube ao deputado federal José Pimentel 

(PT/CE) e a elevação do valor das emendas aprovadas para a bancada cearense foi relativamente 

importante, passando de 3,91% na LOA 2007 para 4,63% na LOA 2008. Evidencia-se que a 

presença de um representante da bancada cearense na função de relator-geral da CMO contribuiu 

para que sua bancada alcançasse o maior percentual relativo do volume de emendas aprovadas no 

período de 2007 a 2011. No entanto, é possível visualizar valores absolutos maiores, conforme o 

Gráfico 7, não se descartando a influência deste relator-geral no acréscimo das dotações 

orçamentárias de sua bancada estadual. 
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Em 2008, o senador Delcídio Amaral (PT/MS) exerceu a função de relator-geral da CMO 

e o acréscimo do valor das emendas da bancada sul-matogrossense foi expressivo, pois na LOA 

2008 o valor total das emendas de bancadas era de 2,43%, aumentando para 4,33% na LOA 

2009. Este resultado foi o segundo maior valor alcançado pela bancada do Mato Grosso do Sul no 

período em estudo. Identifica-se que a presença do senador Delcídio Amaral teve relação com o 

acréscimo do volume de emendas da bancada de seu respectivo Estado.  

No mandato da CMO de 2009, ao cargo de relator-geral foi designado o deputado federal 

Geraldo Magela (PT/DF). E, o volume de emendas da bancada do Distrito Federal elevou o 

percentual de 2,29% da LOA 2009, para 2,44% na LOA 2010, Tabela 4. Constata-se que o 

crescimento das dotações de emendas da bancada distrital não tão expressivo, se observado 

apenas pelo valor relativo de tais emendas, no entanto, os ganhos são relevantes se analisados 

pelo Gráfico 7, que apresenta como o maior volume de emendas que a bancada do DF conseguiu 

aprovar no período de estudo. Diante deste resultado, há indícios de que a presença de um 

membro da bancada do Distrito Federal, na função de relator-geral do orçamento anual, tenha 

sido relevante na obtenção do aumento alcançado. 

No ano de 2010, o relator-geral designado foi o senador Gim Argello (PTB/DF), mas 

durante o processo deliberativo houve a substituição pela senadora Serys Slhessarenko (PT/MT). 

E, no tocante ao volume das emendas da bancada matogrossense, identifica-se uma pequena 

elevação no percentual obtido, passando de 3,74% na LOA 2010, para 3,91% na LOA 2011. 

Observa-se que houve ainda uma redução no volume de emendas aprovadas para o Distrito 

Federal, reduzindo-se de 2,44% na LOA 2010, para 2,36% na LOA 2011, Tabela 4. Depreende-

se de tais dados que as bancadas do Distrito Federal e de Mato Grosso não obtiveram êxitos em 

relação às alterações no volume de emendas de bancada aprovadas, afinal, a presença de um 

membro da bancada matogrossense no exercício de relatora-geral do orçamento da União não fez 

com que os acréscimos no volume de emendas da bancada do Mato Grosso fossem tão 

expressivos, Gráfico 7.  

Constata-se que no período de 2007 a 2010 houve um relator-geral que se destacou 

significativamente, dois outros obtiveram ganhos não tão expressivos e, um relator-geral não 

conseguiu ganhos relevantes. Mas, no intuito de adensar a análise, passa-se a verificar qual foi a 

influência dos relatores-gerais na aprovação de emendas de bancada estadual no período de 2003 

a 2006.  



96 
 

Em 2003, o relator-geral do PLOA 2004 era o deputado federal Jorge Bittar (PT/RJ), 

quando a bancada fluminense conseguiu o valor relativo de emendas aprovadas de 6,32%, tabela 

4, o mais expressivo para o período 2004 a 2011, o que permitiria inferir que o relator influenciou 

nos ganhos de sua respectiva bancada, pois este foi o maior valor relativo que a bancada do Rio 

de Janeiro obteve no período estudado. Ocorre que o volume de emendas aprovadas durante tal 

período, segundo o Gráfico 4, foi crescente, logo é possível identificar valores absolutos maiores 

durante o intervalo temporal analisado, conforme o Gráfico 8.  

No ano de 2004, a relatoria-geral coube ao senador Romero Jucá (PMDB/RR), quando a 

bancada roraimense atinge o maior valor relativo de emendas aprovadas em 3,82%, para todo o 

período estudado. Este crescimento também é comprovado no Gráfico 8, quando se pode 

visualizar uma expressiva elevação do volume de emendas aprovadas. Percebe-se que o relator-

geral teve significativa influência na aprovação das emendas da bancada de Roraima para a LOA 

2005. 

O relator-geral na sessão legislativa de 2005 foi o deputado federal Carlito Merss 

(PT/SC), quando a bancada catarinense atingiu o valor relativo de suas emendas em 4,53%, o 

maior valor relativo para o período estudado. Isso também foi constatado na análise do Gráfico 8, 

que apresenta uma elevação significativa para o montante de emendas aprovadas para o Estado 

de Santa Catarina na LOA 2006. Isso permite afirmar que o relator colaborou para o acréscimo 

do montante de emendas aprovadas por sua respectiva bancada. 

No ano de 2006, o relator-geral da CMO foi o senador Valdir Raupp (PMDB/RO) e o 

percentual de acréscimo das dotações aprovadas para a bancada rondoniense foi de 3,86% na 

LOA 2007, em relação ao valor de 3,45% na LOA 2006, Tabela 4. Nota-se a elevação relativa 

não se apresenta significativa, mas foi o maior percentual alcançado no período estudado. E, 

observando o Gráfico 8, pode-se inferir que a presença de um membro da bancada de Rondônia 

na função de relator-geral influenciou na elevação destacável no valor das emendas de sua 

bancada estadual. 

Constata-se que a influência dos relatores-gerais, nos acréscimos de dotações das emendas 

de bancada estadual, revela-se significativa para o período que antecede a vigência da Resolução 

nº 1, de 2006-CN. No total de quatro relatores-gerais entre 2003 e 2006, identificam-se 

influências relativamente expressivas em três deles. Tal ocorrência não houve no período de 2007 

a 2010, quando apenas um relator-geral demonstra ter se destacado. 
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O aperfeiçoamento normativo pode ter contribuído para restringir efetivamente a 

influência do relator-geral na aprovação das emendas de sua respectiva bancada estadual. E, 

percebe-se ainda que a presença de um ator político no exercício da função de relator-geral, não 

se pode afirmar que existência de assimetria de poder confirma a tendência de reiterados 

acréscimos no valor de emendas de sua respectiva bancada estadual aprovadas.  

Compreende-se que o relator-geral do ano de 2008 destacou-se pelos acréscimos das 

dotações de emendas de sua bancada estadual, mas é possível identificar ganhos também para o 

ano de 2007 e 2009, embora que de forma menos expressiva. Nota-se que os relatores-gerais, no 

período de 2007 a 2011 apresentaram maior influência nos acréscimos de dotações das emendas 

de suas respectivas bancadas, em relação aos presidentes da CMO.  

E, a partir dos dados obtidos, percebe-se que a hipótese de que os presidentes da CMO e 

os relatores-gerais dos PLOAs, que foram apreciados entre 2006 a 2010, poderiam ter contribuído 

para a aprovação de valores significativos das emendas de suas respectivas bancadas não se 

comprova. Averigua-se apenas ganhos pontuais na elevação do volume das emendas de bancada 

estadual. Isso não permite afirmar que há uma correspondência entre a escolha de um ator 

institucional para desempenhar uma função relevante no processo legislativo orçamentário anual, 

que integra uma bancada, e a possível elevação no montante de dotações a ser aprovada pela 

bancada deste ator, no período analisado.  

A seguir, serão apresentadas as conclusões deste estudo, sintetizando qual foi o 

comportamento averiguado dos atores institucionais - que por ocuparem funções de destaque na 

CMO, dadas suas prerrogativas e possibilidades de atuação, possam ter contribuído para o 

aumento no valor das emendas de bancada estadual-, o tipo de conexão que os dados obtidos 

estabelecem com os elementos teóricos das vertentes institucionalistas, permitindo assim 

entender alguns eventos relativos ao orçamento público da União, e principalmente as alterações 

das emendas de bancada estadual aprovadas, no período de 2007 a 2011, que ocorrem na 

experiência recente de democracia no Brasil.  
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CONCLUSÃO 

 

A análise da influência que os presidentes da CMO e os relatores-gerais dos PLOAs 

exerceram na aprovação de emendas de suas respectivas bancadas estaduais, no período de 2007 

a 2010, consiste em um estudo que elenca a revisão bibliográfica do neo-institucionalismo, e a 

interpretação dos dados obtidos sobre os PLOAs do período acima mencionado.  

O neo-institucionalismo revisado abrange suas três vertentes, as quais fornecem conceitos 

necessários para uma abordagem sistematizada das restrições institucionais que impactam há 

delimitação do comportamento dos atores institucionais. Evidencia-se, portanto que a 

participação dos atores institucionais não demonstra a ocorrência de comportamentos que possam 

justificar a formação de uma tendência. Os resultados obtidos estão relacionados com a 

ocorrência de assimetria de poder, de path dependence, além das possibilidades de interpretação 

dos dados coletados sobre o orçamento público. 

Percebe-se que a abordagem dos institucionalistas históricos auxilia na interpretação do 

processo de apreciação dos projetos de lei orçamentária anual como um momento de utilização 

do conjunto de normas delimitadoras da atuação de os atores políticos, que exercem funções 

institucionais relevantes e acumulam prerrogativas diferenciadas em comparação aos demais 

representantes do poder Legislativo. 

A assimetria de poder é algo constatado na função de presidente da CMO e na de relator-

geral de cada PLOA, no período analisado. Verifica-se que a Resolução nº 1, de 2006-CN, 

estabelece um rol de prerrogativas que podem ser exercidas pelo presidente da CMO, algo 

aceitável pelos demais atores políticos, pois a seletividade de normas por um ator político poderia 

implicar rompimento da forma de acesso às funções institucionais destacáveis, em especial, 

aquelas relativas ao orçamento público.  

A comprovação da assimetria de poder do relator-geral pode ser evidenciada na 

prerrogativa de elaboração do relatório preliminar e do relatório final, assim como nos 

percentuais de recursos que são disponibilizados para tal ator, em especial pela reserva de 20% 

das disponibilidades líquidas para alocar entre emendas de bancadas estaduais e de comissões. E, 

reforça-se que suas prerrogativas são previstas em normas aprovadas pelo Congresso Nacional, 

conferindo-lhe legitimidade para decidir no processo de alocação das dotações orçamentárias 

anuais, bem como atribuindo-lhe competência na definição das regras úteis que orientam o 
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comportamento dos parlamentares na apresentação de emendas individuais e coletivas, além de 

nortear a confecção do relatório final que será discutido e votado pelos congressistas.  

A resposta path dependence comprova-se mediante o emprego de regras regimentais que 

definem prerrogativas e percentuais de recursos reservados aos atores institucionais. No entanto, 

critérios objetivos para mensurar os valores das emendas de cada bancada estadual, expressos em 

um índice composto de um percentual do fundo de participação dos estados, um percentual da 

população residente estimada, e um percentual da média dos últimos três anos das emendas de 

bancada estadual aprovadas, não correspondem aos montantes efetivamente aprovados em 

votação dos PLOAs no Congresso Nacional, conforme o Gráfico 3. 

Evidencia-se que a abordagem dos institucionalistas da escolha racional permite constatar 

que as decisões praticadas na CMO não são orientadas pelos propósitos individuais dos 

representantes, mas especialmente pela tomada de decisão coletiva, uma vez que há disciplina na 

atuação dos membros do Congresso Nacional, destacável no processo orçamentário anual quando 

expressa que o destino de dotações para as emendas coletivas é prioridade a partir de 2007. 

Observa-se, ainda, que a definição de prioridade acima mencionada é uma forma de reduzir 

custos de transação, pois a tentativa de negociação individualiza encareceria demasiadamente o 

funcionamento das instituições. E, parece que a participação dos atores políticos não é conduzida 

pelas preferências individuais, mas pelas regras vigentes para as instituições em determinado 

contexto histórico, assim como pelo cálculo estratégico em relação às possibilidades de atuação 

segundo as regras do orçamento público. 

Assimila-se que a visão dos institucionalistas sociológicos auxilia na constatação de que a 

deliberação do processo legislativo orçamentário não se baseia apenas na observância das normas 

escritas, pois os dados demonstram que os presidentes não exercem significativa influência na 

aprovação das emendas de suas correspondentes bancadas, ainda que as competências existentes 

permitam assim fazer. 

 A evolução das instituições relacionadas ao orçamento público anual aconteceu 

historicamente de forma não linear, constituindo-se um conjunto de instituições que atuam na 

fixação das despesas públicas e na previsão das receitas. E, os membros do poder Legislativo, nas 

distintas experiências, buscaram participar do processo de aprovação dos projetos de lei 

orçamentária. No entanto, recentemente, com a realização da CPMI/Orçamento, de 1993, 

fomentou-se a modificação das disposições normativas, especialmente para delimitar o poder 
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conferido ao relator-geral, que supostamente deveria tornar-se um ator com poderes limitados 

segundo regras contidas na Resolução nº 1, de 2006-CN. 

A análise dos dados sobre as reservas de recursos, previstas na Resolução nº 1, de 2006-

CN, permite identificar que as disponibilidades líquidas, que se compõe das emendas coletivas, 

expressa maior sazonalidade, no período de 2007 a 2011, do que as disponibilidades totais, pois 

nestas estão as despesas definidas no Relatório Preliminar e outras emendas de relator, conforme 

o gráfico 2. Tais despesas expressam uma linha de tendência crescente, no período estudado, 

significando que as disponibilidades totais são arranjadas de modo a preservar um volume de 

recursos ascendente para o relator-geral.  

No tocante à observância dos percentuais de valores reservados, constata-se que o volume 

de emendas de bancada estadual aprovado não significa apenas o montante reservado, pois em 

2008 os valores reservados corresponderam a 20,31% do montante de emendas aprovadas, e em 

2011, tal percentual era de 30,06%, Tabela 2. Isso mostra inclusive que o volume de emendas 

aprovadas não apresenta a mesma sazonalidade que foi constatada para os valores reservados 

para as disponibilidades líquidas, segundo o Gráfico 3. Uma justificativa da evolução do volume 

das emendas de bancada estadual aprovadas no período de 2004 a 2011 pode ser visualizada no 

gráfico 4, que demonstra ter sido um período de notável crescimento nesse tipo de emenda 

coletiva, saindo de R$ 3,9 bilhões para alcançar R$ 11,7 em 2010. 

Contata-se que a representação dos atores institucionais por partido, no período de 2003 a 

2010, consiste em seis presidentes do PMDB e dois do PT. E, os relatores, para o mesmo período 

são seis do PT e dois do PMDB. Convém ressaltar que houve um relator do PTB, mas esse ator 

não participou de todo o processo deliberativo na sessão legislativa de 2010, conforme o quadro 

1. Esses atores políticos integravam catorze bancadas estaduais, que são: Amazonas, Paraná, 

Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 

Roraima, Santa Catarina, Rondônia, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso. 

A influência específica dos presidentes da CMO foi analisada com base na Tabela 4 e nos 

Gráficos 5 e 6. Em relação aos presidentes passa a síntese dos resultados encontrados. Identifica-

se que em 2008, o deputado federal Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS), presidiu a CMO e 

conseguiu exercer uma destacável influência na aprovação das emendas da bancada gaúcha. No 

entanto, a participação do senador Almeida Lima (PMDB/SE) também conseguiu um resultado 

diferenciado, embora não tão significativo para a bancada sergipana, conforme se pode 
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comprovar no Gráfico 5. Ressalva-se, porém, que o processo legislativo orçamentário anual, a 

partir de 2007 foi conduzido pela Resolução nº 1, de 2006-CN, que estabelece procedimentos 

relativamente rígidos quando nesta apreciação.  

Os dados de 2003 a 2006, utilizados para se compreender como era a influência em igual 

período, contudo anterior à modificação normativa sobre orçamento anual, constata-se que o 

senador Gilberto Mestrinho exerceu a presidência em 2003 e em 2005, ou seja, em duas sessões 

legislativas numa mesma legislatura, um procedimento não mais permitido pela norma vigente a 

partir de 2007. E, a influência identifica foi apenas com o deputado federal Gilmar Machado, que 

angariou um volume significativo de emendas para a bancada mineira, da qual era membro. Os 

demais presidentes não demonstram ter tido uma influência expressiva na aprovação das emendas 

de suas respectivas bancadas estaduais, segundo o Gráfico 6. 

A influência dos relatores-gerais dos PLOAs, para o período de 2003 a 2010, no processo 

de apreciação de emendas de bancada estadual, está demonstrado na Tabela 4 e nos Gráficos 7 e 

8. Inicialmente para o intervalo 2006 a 2010 constatou-se que o senador Delcídio Amaral exerceu 

expressiva influência na elevação do volume de dotações aprovadas para a bancada sul-

matogrossense em 2008, isso também pode ser comprovado, embora em menor expressividade 

para o deputado federal José Pimentel que incrementou também o volume de emendas da 

bancada cearense em 2007, e o deputado Geraldo Magela, que elevou moderadamente o 

montante de emendas aprovadas pela bancada do Distrito Federal em 2009. Percebe-se que 

apenas um relator não demonstra ter exercido influência, mas os outros três influem, embora 

apenas um que expressa ganhos significativos, segundo o Gráfico 7.  

No período de 2003 a 2006, destaca-se que três dentre os quatros relatores-gerais 

conseguiram impactar significativamente o volume de emendas de suas respectivas bancadas. 

Constata-se que a bancada roraimense em 2004, a bancada catarinense em 2005, e a bancada 

rondoniense em 2006 obtiveram ganhos expressivos no volume de emendas que conseguiram 

aprovar, conforme o Gráfico 8. Essas identificações comprovam que a influência exercida pelos 

relatores-gerais era significativa no período de 2003 a 2006, que antecede a vigência das normas 

para apreciação orçamentária. 

A análise dos dados permite inferir que a hipótese elencada não foi comprovada em 

relação à influência dos presidentes da CMO, pois constata-se que estes atores não exerceram 

influências significativas na elevação do volume de emendas de suas correspondentes bancadas 
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estaduais, exceto um presidente no total de quatro, no período analisado. Em termos 

comparativos, nota-se que antes da vigência da Resolução nº 1, de 2006-CN, os presidentes da 

CMO também não exerciam este tipo de influência. 

Observando os resultados sobre a influência que pode ter sido originada pelos relatores-

gerais, para o período estudado, comprova-se que houve uma comprovação parcial, pois um 

relator teve expressiva influência e dois outros conseguiram uma relativa influência no volume de 

emendas de suas correspondentes bancadas estaduais. E, se observar o período de 2003 a 2006, 

constata-se um expressivo impacto exercido pelos relatores-gerais no montante de emendas de 

suas respectivas bancadas estaduais. Infere-se, portanto, que a influência dos relatores-gerais é 

relativamente constatável nos ganhos encontrados no volume das emendas de bancadas que 

tiveram um de seus membros no exercício da relatoria-geral do orçamento anual. 
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